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Kansantaloudellisen aikakauskirjan
toimitus vaihtuu

Tohtori Henri J. Vartiainen jätti maaliskuun alussa päätoimittajan
tehtävät siirtyessään uuteen toimeensa Brysseliin. Henri Vartiainen
on näytellyt viim'eisen parinkymmenen vuoden ,aikana merkittävää
osaa aikakauskirjan vaiheissa niin keskustelijana, kirja-arvostelIjana,
artikkeHen kirj oittajana kuin päätoimittaj anakin. Aikakauskirj an 75vuotisen toiminnan johdosta julkaistun historiikin mukaan hän on
ollut eräs ahkerimpia kirjoittajia 1960- ja 70-luvuilla. Päätoimittajana
hän on toiminut kahteen otte,eseen vuosina 1968-69 ja vuosina 1972
-80.
Samanaikaisesti päätoimittajan kanssa 'luopui tehtävistään julkaisumme monivuotinen toimitussihteeri, mai,steri Heikki Kirves, joka
on pitkälti vastannut toimituksen käytännön tehtävien sujumisesta.
Uuden toimituksen jäseninä haluamme kiittää Henri Vartiaista ja
Heikki Kirvestä heidän arvokkaasta panoksestaan Kansantaloudellisen aikakauskirjan hyväksi.
Nopea tekninen kehitys, maailmantalouden muutok'set ja eri
yhteiskuntaryhmien usein keskenään ristiriitaiset tavoitteet asetta'Vat
taloudellisel1e tutkimukselle ja päätoksenteolle suuria haasteita.
Taloustiede on viime vuosikymmeninä laajentunut uusille sovellutusaloHle ja pyrkii tarjoamaan ,entistä käyUökelpoisempia tarkaste1u~ehi!koita ja ratkaisumalleja. Samanaikaisesti monet !käytännön miehet suhtautuvat - usein syystäkin - epäilevästi tutkimuksen sovellutusmahdollisuuksiin. Usein nä)l1ttää myös siltä, että taloudellinen
tutkimus- ja selvitystyö johtaa eri lähtökohdista ponnistelevat tutkijat antamaan vallan 'eri~aisia toimintaohjeita. Eri osapuolten välistä
hedelmällistä keskust'elua siis tarvitaan. Täyttäessämme toimituksessa
syntyneet aukot toi'Vomme voivamm'e edelleen 'edistää tällaista laajaalaista keskustelua sekä ongelmien ja tutldmustulosten yleistajuista
esittelyä. Toivomme myös, ettei keskusrte'lu vastaisuudessakaan rajoit-
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tuisi vainekonomistikunnan sisälle, vaan siihen osailistuisivat muutkin taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneet ja taloudellisesta päätöksenteosta vastuussa olevat henkilöt.
Aikakauskirjan erään keskeisen materiaalin tulevat muodostamaan kokouksissa pidetyt esitelmät. Toivomme kuitenkin, että lukijat myös ed.elleen - jos mahdollista, entistäkin innoklkaam,min lähettäisivät julkaistavaksi tarkoitettuja kirjoituksia aikakauskirjan
toimitukselle. Erilaiset kommentit siitä, kuinka aikakauskirjaa tulisi
toimittaa, 'Ovat luonnollisesti tervetulleita.

Toimitus

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

The Swedish Economy Facing the 80's*

by BO CARLSSON
The Industrial Institute for Economic and Social Research, Stockholm, Sweden

As the Swedisheconomy faces :the 80's it is trying to recover fr'0m
one af the longest and deepest crises in its industrial history. The
point of departure for the evaluation of the Swedish economy which
the Industrial Institute for Economic and S'0cial Research (IUI) has
recently made 1 is ,that a diagnose is, more important than a prognosis,
Le., it is more im'portant to clarify rthe present economic situation and
how it developed than t'0 forecast the future C'0urse of the economy.
Even though certain forecas1ts are alsa presented in the study, the
emphasis is dearly 'On trying to understand the nature of the p~o blems
the ,economy now faces. In order to do this, it is necessary t'0 take
a long historical perspective.
Fortunately, sucha historical .approach was taken in another
study published in 1979 'by the Institute;2 that material forms an
important basis f'0r sizeing up the present and the prospects for the
Swedish economy.
Rather Ithan trying to summarize in a few pages al1 that which
has been presented in a 400-page book .and three a!ppendix volumes,3
1 shall C'0ncentra'te her,e 'On the analysis of the fact'0rs which have
generated the present difficuHies in the Swedish economy. I wi'l1
* Alecture given at the Finnish Economic Association in January 28, 1980.
1. Eliasson, Carlsson, Ysander, Holmlund, Horwitz, Josefsson, Södersten, Att välja
80-tal. 1U1:s långtidsbedömning 1979. IUI, Stockholm 1979.
2. Carlsson, Dahmen, Grufman, J osefsson, örtengren, Teknik och industristruktur
- 70-talets ekonomiska kris i hist01·isk belysning. IUI, IVA, Stockholm 1979.
3. Axell, Gustafsson, Holmlund, Horwitz, Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979, Del 1. IUI, Stockholm 1979.
B-C Ysander m fl, Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s långtidsbe-

dömning 1979, Del II. IUI, Stockholm 1979.
Normann, Renck, Larsson, Specialstudier för 1U1:s långtidsbedömning 1979.

III. IUI, Stockholm, forthcoming.
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Figure 1. Industrial Production in Sweden and OECD 1955-79.

have very little to say about the furtur,e. The approaeh 1 have eho sen
also means that 1 will not diseussseverallarge seetions of the main
r,eport dealing with the publie seetor, Ithe labor market, and other
problems.

Reasons for the economic crisis of the 70's

There are ,essentiaHy three types of rieasons for the crisis in the
Swedish eeonomy in recent years:
(1) short-run faetors partly having to do with the business eyele,
(2) faetors interfering with the alloeative funcrtions of the market
system, and
(3) long-term structural faetors.
Sweden is certainly not a1lone in haIVing experieneed eeonomic
difficulties in the latter half of the 1970's. As shown in figure 1,
indus'trial production dipped below its 1955-1974 trend from 1974
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Figure 2. Inflation in Sweden and OECD 1955-78 with projections to 1985.

and onwards in the 'entire OECD area. The recovery from 1975 and
on has not been sufficient to bring the industrial growth rate up to
the previous trend. In Sw,eden the downturn came a y,ear later than
in ,the other OECD countries, but on the other hand the upturn did
not occur until mid-1978, three years later than in the OECD area
in generaL This delayed reaction can he attributed partly to economic policies pursued in Sw'eden to »bridge over» the international
recession (including, La., governm,ent sup,port of inventory buiLdup
and lowered vaIue added tax) , partly to a normall pattern having to
do with the structure of Swedish 'expo:vts (containing a 'large share
of raw materialsand investment goods). Certainly the wage exp'losion which occurr,ed in Sweden in 1975-76 did nothing to improve
the situation.

Reduced allocative efficiency through inflation

In addition to these relatively short-term factors there are others
oausing disturbanoes in ,the ,adjus'tment to the long-term changes that
wrll he outlined below. These factol"s are inflation and the growth
of the non-market sector.
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where P R = relative price change
P,

;=

price change for certain commodities
(iron ore, wood pulp, steel, textiles, and engineering products)

P

= average price change for industrial goods
= 1, ... , n, n = 5

represents each of five industries.

Figure 3. Annual percentage change in the price index tor industrial goods and in
relative prices in Sweden 1913-1979.

Regarding inflation, Sweden has had persistently higher rates of
inflation (as measured by changes in the consumer price index) than
the OECD area in general since the mid-1950's, with the exception
of 1958, 1968-69,and 1973-75. Se,e figure 2. The hursrt of inflation which start,ed in 1973 was more pronounced initia1'ly in the
OECD area than in Sweden where it peaked 'later and 'lasted longer.

105

There is a strongly positive correlation between the rate of inflation and the rate of relative priee changes (see figure 3). When
relative prices change~ rapidly, it is difficult to distinguish general
price movements from relative price changes and th us to interpret
the price signals correctly. Therefore, inflation creates uncerlainty
and delays adjuS'tment to changes in relative priees. The reactions
of various economic agents become unpredictable and erratic, further
aggravating the uneertainty. Planning horizons become shorrter and
discount ra:tes higher, 'limiting investm·ents to short-run cost reducing
measures. There is a good deal of ,evidenee that an economy which
is subjected to high rates of inflation for a pro'longed period will find
itself in a state of disequilibrium with undependable price signaling.
This leads to diminished investment as well as inefficient resource
allocation, since the investments <that are made may easi1y be directed
to the »wrong» firms and sectors of the economy. Because of this,
the economy loses momentumeven in rthe longer runo
For this reason, a substantial reduction in fue rate of inflation i,s
one of the most crucial factors determining the performance of the
Swedisheconomy, at least up until the mid-1980's. Unless the rate
of inflation can be brought down, it will he difficult to bring about
the structural changes in the economy whiCh are necessary.
Having said this, it is important to point out that lowering the
rate of inflation is a difficult Itask indeed. It i,s not made easier by
the fact that ther,e is no universally accepted rlleory (mode!) of inflation. Some economists emphasize shortrun facrtors, such as the failure
of stabiHzation policies, the oil price increases and the increased world
liquidity resulting from large OPEC batanee of payments surpluses,
etc.
Oth:ereconomists stress longer term factors such as the growth
of the publie sector, particularly because irt is largely financed through
taxes rather than through mar~et prices, thus creating a growing gap
betw.een the demand for publie goods and service,s and their supply.
The higHly progressive income taxes in many countries are also inflationary, since they drive a w·edge between employer and employee
incentivies, ·leading to inefficient resource aHocation. Another longtermfactor is the transition in the ,ear'ly 1970's from fixed to flexible
international exchange rates, the reduced price discipline in various
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countries which accompanied this, and the la~k of experience of handling the new freedom which flexible 'exchange rates give economic
policy makers. This gave :the battle against inflation an entir,ely new
dimension.

The diminished role

of

the market economy

Thus, inflation is one reason why the adjustment to new conditions
in the economy is delayed. Another reason is that the flexibility and
effici,ency of themixed 'market ,economy have been eroded. In recent
years, there has heen much debate in Sweden about whether or not
the functioning of our mixed 'economy is in danger. This is an area
in which there has been much too little empirical resea'rch. But even
though ,empirical knowledge is deplorably scarce, it is our impression
that ithere is a set of ques'tions here which need to he answered if
one is to deal comprehensively with the ailment of the Swedish economy. The issue simply cannot he ignored. The effort which we
have made in our study to acquire quantitative iknowledge in this
area must he seen as a first attempt indicative of what needs to he
done in term.s of further ,empirical research, not as definitive evidence.
Our point of departure is that w,e would like to retain a market
economy with a certain degree of regulation, Le. what is commonly
referr,ed to as a mixed economy.
The underlying value judgement is that ,the degree of market
orientation of the ieconomic system is an important determinant of
efficiency and 'economic growth. We note, however, that there may
he a conflicrt between ,efficiency and ,equality in the society.
The question is to what extent the degree of market orientation
has diminished in recent years. The degree of market orientation
refers to \the degree to which the :r:esource allocation in the society
is carried out via markets which are not subject to regulation or
restricted competition or distorted by subsidies.
Our calculations show!that the non-subsidi~ed share of industrial
production diminished from approximately 98 % in 1975to about
87 % in 1978/79. Thus, the subsidized portion has increased very
rapidly in recent years, but it is stiH fairly small. Calculations made
by GATT (The General Agreem'ent on Tariffs and Trade) show that
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state subsidies ta industry constituted about 1 % -af the GNP in Sweden hetween 1965 and 1973 but increased to 1,4, 2,2 and 3,2 % in
1974, 1975 and 1976. According to GATT, the 1976 figure for Sweden was higher than that for any other OECD country with the
exception of Belgium, Ir,eland and Norway. However, during the
earIier part of ihe period under study, the Swedish figures were
clearly below average. 4
We hav'e also 'tried to calculate the degree of market orientation
of the whäle economy, not just the industrial sector. The calculations show ,that in 1978/79, approximately 80 % of Ithe production
of goods and ,electric power was nonstibsidized, hut only about !half
of the production of services. For the economy as a whole, less than
2/3 of :the production af goods and services was non-subsidized. This
figure has decreased during ,the 1970's because the share of the puh'lic
sector has incr'eased and because the industrial subsidies have
increas:ed.
Howiever, 'even though gov,ernment subsidies to industry have
incr,eased rapidly in recent years, one cannot immediately draw the
condlusion that our industry has become less market oriented during
the post-war period. The high degree of participartion of the Swedish
economy in foreign trade in combination wrth the growing liberalization of world trade would indicate, on the contrary, that our industry
has become more exposed to for,eign c-ampetition and rtherefore possibly more mariket oriented than earlier.
Nevertheless, the increased subsidies of industry in :vecent years
pose a serious problem insofar as they have primarily involved some
of our largestexport industries responsible for about 40 % of our
total exports (iron ore, iron and steel, shipyards, the forest based
industri:es, and "textHes and apparel) which up until now have been
the basis for a large part of ,the increase in our standard of living. If
these subsidies are not quickly withdrawn during the present upswing
in the Swedish business cycle, there is great danger of permanent
damage 'to our interna'tional competitiveness.
If one tries to measure the degr,ee of market orientation of the
Swedisheconomy from the demand side rather than from the supply
4. Herin, J., 1979, »Den internationella konjunkturutvecklingen och strukturomvandlingen» i Vägar till ökad välfärd, Expertbilaga 1, s. 105. (Ds Ju 1979: 2) till Ds Ju
1979: 1.
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side, the extent 'Of price regulati'On and of limitation of competition
must he c'Onsidered. Our rough calcula1tions showthat only about onethird of the tota'l (private and 'public) consum'ption in the country is
guided by market prices. This is based partly 'On the assumption that
none of the g'O'Ods and services produced by the public sector are soId
at market prices. This assumption may or may not hold; nev1ertheless,
it is beyond doubt ithat a very considerab1e part of the Swedish economy is guided by other crit'eria than market prices.
':Dhe problem withthe public sector as far as the efficiency and
flexibility 'Of the economy are concerned is not that it has grown so
rapidly in recent decades that it now absorbs approximaiely the same
share of total employment (25 %) as the manufacturing sector. On
the contrary, the demand for the types of services prod uced in Sweden by the puhlie sector tends to grow rapidly with real income in
all countries, r,egardless of whether they are produced in the publie
or private sec'tor. Instead, the problems of efficiency of resource allocation raised by the publie sector have to do with the way in which
its activilties are financed and with its being sheltered from competition. Since it is financed through taxes and fees which cannot be
regarded as market prices, ther'e need not be any relationship between
demand and supply, Le. there is not the same pressure to adapt its
products to consumer demand as in a market guided by market prices.
Since the public sector is general'ly sheltered from competition through
free entry,etc. its production costs aiso"bend to be higher than in the
private sector. Of course, ,these problems are not unique to Sweden
- they are common to most indus'trial countries.

Long-term structural factors
Swedish economic growth in historical and international
perspective
In order to understand what has happened in the Swedish economy
in the 1970's, i't is necessary to take a 110ng historical and international
perspective. Therefore, a comparison of the Swedish growth record
over the past 100 years with those of other countries has been made.
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The r,esults of the comparison indicate that the Swedish rate of growth
of G NP ;per ca pita over this period has been greater :than that of any
other country, with the possible exception af Japan.
A brief look at the growth pattern over time is also instructive.
In Figure 4, ,the GNP per capita growth rate in Sweden, the United
States, Germany, and Great Btitain are compared for the period 1870
-1978. The curves in the Figure represent moving twenty year aver-
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ages. Turning first to the growth curve for Sweden, it is q uite 0 bvious
that the post-war rapid growth puHs up the av'erage for the entire
period, with peaks in theearly 1950's and the mid-19'60's. It is also
interesting to note two 40-year cycles in the Swedish growth pattern,
one beginning in 1890 ,and ending in 1930, and the other beginning
in 1930 continuing Ithrough 1978. These may be referred to as Kondratieff cycles. But the absence of similar cycles in the growth curves
of the other countries included in Figure 4 and the fact that it is possible to .explain the curvature in rthe Swedish growth record maikes it
doubtful whether one can predict a new sim'ilar cycle in the future.
As regards the United States, it is interesting to note that there
seems to be no upward trend in the long-·term grQwth rate over the
entire 100-year period. Ther·e were grea1t variations in the long-term
growth rate in the 'period between 1930 and 1960. There was a 'long
trough during the DepressiQn in the 30s, peaks during the Second
World War and the Korean War, and another, through in the 50s. The
U.S. growth record in the 1960's and 70's is alsQ ,slightly better than
that of the ·entire one hundred year period but the record over the
whole post-war period is no higher than that of the entire periQd.
For Germany rthe growth ra'te has varied even more over time than
has been the case for the United States. The twenty-year period of
slowand uncertain grQwthpreceding Hitler' s ascent to power shows
up clearly as does the build-up and cQllapse in connection with Wor1d
War II, the catching up during rthe 50's and the extraQrdinary growth
in .the 60's, to which we shall return shQrtly.
FQr Great Britain the 8econd World War ma~ks a clear distinction betw·een rather slow growth Ulp to the War and substallltially
higher growth rate after the War. Thus, the British grQwth rate has
been remarkahly fast during the post-war period in relation to the
British historical experience. How'ever, the British growth rate has
been low in relation to that of other countries with the exception of
the United States which had a low'er growth rate rthan Britain in the
60's and 70's.
Thus, if Qne wants to understand the growth process and to make
an assessm'ent of the future what needs to he explained is the rapid
growth in the post-war period in virtuallly all the industrialized countries and especiaHy the high growth rates in the 1960's.
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Factors behind the rapid post-war growth

1. One of the faetors behind the rapid post-war growth in the
industrial eountries was the large teehnology gap thatexisted betw'een the United States and other industrial eountries afrter the Seeond World War.
2. The reestablishment of relath71ely free trade and free eapital
movem·ents led to a vast realloeation of resourees and m ueh improved
international division of labor, thus inereasing produetivity in al1
partieipating eountri'es. In faet, a large portion of the rapid GNP per
eapita growth ra"tes in Europe in the 1960's must he attributable to
the lowering of trade barriers within the European Common Market
and the EuropeanFree Trade Association.
3. The rapid growth of demand for certain mass-produeed eonsum'er durable goods sueh as automobHes and television sets led to
the introduetion of large-seale eapital intensive produetion teehnologies in the industrialized eountries.
4. There w'ere large pools of r,elatively unproduetive labor in
agrieuHure in most West-European eountriesand in Japan. Between
1950 and 1977 the share of the total labor foree in agrieulture d~min
ished from 47 % to 15 % in Japan, from 42 % to 11 % in Italy, eie.
Thus,other seetors eould expand without undue pressure on the wage
rates.
5. The reestablishment of eonv'ertible eurreneies and stable
exehange rates ereated stability during the first 25 years of the postwar period. However, since the exehange rates were pegged to the
U.S. dollar, the world monetary system required a growing supply
of dollars whieh eould he aehieved only through inereasing U.S. balanee of 'payments defieits. Thus, the system had built into it elements
of its own destruetion whieh oceurred in the early 1970's.
6. Throughout the post-war period up until the oi'l erisis in 1973
-74, rapid 'eeonomie growth eould take place in the industr'ialized
eountries with low 'energy prioes and ample supplies.
To these fae'tors ean be added two whieh w'ere of particular relevance to Sweden. One was the fae't that Sweden had the good fortune
of staying out of the Seeond World War and, theref.ore, experieneed
no wartime des'truetion. The pent-up demand that had aeeumulated
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during the war could, therefore, he released into activities such as
housing construction and private consumption which generated rapid
growth in the Swedish economy. AIso, immediately after the war
the international demand increased rapidly for traditio naI Swedish
products such as iron ore, pulp and paper, and steel. Between 1946
and 1951 the prices of several of these items trebled or quadrupled,
generating large profits which could then be re-invested in Swedish
industry.
But while these factors we~e important in generating rapid growth
in the post-war period, they hav'e now been seriously weakened or
ev'en turned in an adverse direction. For example, the techno'logy gap
has been largely closed and the Western industrialized countr'ies are
alveady adjusted to relatively free trade. Further progress in the
direction of trade liberalization is slow. Similar arguments apply to
the other factors. Thus, unless these growth generating factors can
be replaced by O'ther factors, 'the future growth rates are like'ly to he
much low·er than the growth rates so far during the post-war period.

Relative decline since 1965
Thus, if the Swedish growth rate was impressive over the whole 100year period, the same conclusion .cloes not hold for the most recent
10-15 years. Figure 5 shows that the strong position in terms of botb,
industrial production and expor:ts of industrial goods which Sweden
had acquired during the inter-war period and im·mediately after the
Second World War has been graduallyeroded during the post-war
era. In 1974 the relative size of industrial production and e~ports both
in Sweden and in the world as a whdle was rbhe same as in the base
period 192'6/50.
The Swedish export performance as shown in Figure 5 presents
a particularly interesting pattern. After ,the raw material boom during the Korean War, Swedish exports dec'lined, but from the mid1950's until 1965 rthey gained shaves in world markets.. Thus, Sweden seems to have been quick to reap the benefits of the liberalization of trade, parlicularly through the formation of the European
Free Trade Association and the European Economic Community. Burt
after the mid-19HO's, the Swedish competitiveness in world market
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seems to have declined. HOWeV1er, it is only with hindsight that this
has been generally understood in Sweden. That is one reason why
the crisis of the 70's seems to have occurred suddenly, when in fact
there were many warning signals earlier.
There are, of course, many reasons for this relative decline. One
of the most i1mportant se'ts of reasons is the Swedish dependence upon
raw materials, the 'Physical constraill!ts imposed by the Swedish raw
material base, and the relatively slow growth of raw materials in
world trade in general. Thus, this rela:tive dec'line could have heen,
and in fact was, foreseen (in the first so-called Long Term Survey
carried out in Sweden in 1948). But for various reasons the shift
away from raw materials into other lines of production has not heen
fast 'enough to sustain growth at the same rate as earlier.
2
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Figure 6 illustrates ithe problem. It shows that while the share of
resources devoted to the raw material based industries in terms of
both labor and investments has remained constant as a percentage
of total industrial temp'10ym ent and investments, their shares of gross
profits and value added have declined since the mid-1950',s. At the
same time, the shares of theengineering industries have increased
in terms of both inputs and output.
A look at the deve'lopment of profit margins yields a similar
impression. Figure 7 shows that while there has been a slight deerease
in profit margins in manufacturing industry as a whole over the
period 1951-1978, the raw material industries display by far the
most dramatic decline. Figure 8 shows thalt among the raw material
industrites, the mining sector (especially iron ore mines) has suffered a
decline from profit margins in the 65 rto 70 % range in the early 1950's
to losses of 30-35 % at theend of the 1970's. But the steel industry,
too, shows a falling curve throughout ,most of the period, especially
the last few years. Even though the forest-based industries present
a U -shaped curv,e, profit margins in the zero to five pereent range in
sueh capital intensive industries are hardly satisfactory.
1

The structural problems

of

the Swedish economy

Tt has been shown above that many of the structural problems afflicting the Swedish economy today have roots far back in iime. The business upturn since the latter half of 1978 has helped solve some of the
problems. However, with a proj·ec'ted government budget deficit for
fiscal year 1980 of Skr. 55 billion (corrtesponding to about 11 % of
'GNP) aproj1ected balanee of payments deficit corresponding to 2.4 %
of GNP in 1980, and a likely inflation rate of alt least 10 %, it i5 clear
that the Sw'ediish eeonomy sti'll has a long way to go before it can be
said to he in any sort of balanee.
Themain structural pro blems seem to he the following. The nonmarket sector of the economy has grown too large. The export
oriented sectors (;mining, manufacturing, and some services such as
shipping and construction) are too small to generate the needed
exports, particUlarly in view of the dramatic 'Oil price increases of
the past few Y'ears. Many of our 'traditio naI export seetorsare having
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difficulties today: iron ore, steel, shipyards, shipping, paper and pulp.
Together, these represent approximately one-half of 8wedish exports.
The other half of our exports - mostly engineering goods - stHI
seem to he competitive, but they are simply not large enough to balance our imports.
The r,easons for the structural problems vary from one sector to
the next. To m'ention just a few: worldwide overcapacity constiturtes
the major problem in shipping, shipyards, and steel; the emergence
of new competitors in the past decade or so has put iron ore, steel,
shipyards, shipping, paper and pu'lp, and rtextHes and apparel in
defensive positions. Internal structural problems in the form of old
and small plants present difficulties in the steel and paper and pulp
industries, among others. Growing economies of scale put sman
Swedish firms at a disadvantage in many industries.
A downward rtrend was noted earlier for industr'ial profit margins
during the post-war period, particularly the latter half of the 1970's,
when quite unsatisfactory levels were reached. This malkes a strong
improvement in firms' expectations of the future yield of invested
capital one of the most crucial problems in Swedish industry today.
The expected yieldmust aga'in become sufficient to 'Stimulate new
ventures and to give firms the possibility of attracting new capital.
To the ,extent ,that the downward trend in the profit margins is
due to generaHy worsenedexternat growth conditions in most industrial courrtries in the latter 'part af the post-war period, not much can
he done beyond adjusfing our demands and ,expectations for both
private and publie consumption. To the extent that it has other causes,
howev'er, action is needed. One such faetor is inflation. The deleterious effects of inflation on resource allocation were discussed above.
A 10w rate of inflation is necessary to improve profitability and to
facilitate the structural adjustment that is needed.
If Sweden is to maintain its rank among the foremost industrial
nations in the long run, a strong re-orientation of Swedish 'industry
is required in order 'to substitute for the loss of production and exports
which would he the result of a continued diminished role of our raw
material sectors. InveSltment will have 'to gravitate from raw material
based, capital intensiv,e production to areas which require knowledge

119

rather than machines. But it has to he ,emphasized that this re-'Orientati'On must take place within industry and f'Oll'OW the market signals.
The g'Overnment can facrlitate the adjustment thr'Ough general econ'Omic P'Olicy directed at h'Olding d'Own the rate of inflati'On, ma'intaining a suitable lexchange raite 80 that Swedish producti'On costs do n'Ot
go 'Out of line, etc. But massive g'Ov,ernment ventures in particular
sect'Ors run great risks af becoming bad inv'estm,ents. They easily
bec'Om'e 't'O'O heavily 'Orientled t'O tradiitional ar,eas where our c'Ompetitive advantage is diminishing; it is difficult t'O find areas where
g'Overnments in 'Other c'Ountries are n'Ot making similar efforts:, and
new areas are se'ld'Om suirtable f'Or extremely large 'inv,es'tments. It is
not the volume of investmentthat matters, but the quality.

Increased inflation, less market economy, increased adjustment needs
- a vicious circle?
It was n'Oted ab'Ove that the rapid inflation in recent years has aggravated the adjustment pr'Oblems in the lec'On'Omy. At the same time,
the adaptability of the lec'On'Omy has diminished due t'O the fact that
the share of ithe ec'On'Omy guided bymarket principles has diminished.
The questi'On is whether we have entered into a vicious circle. The
lack 'Of adjustment indicated by market signals leads to increased
demand f'Or g'Overnrnent acti'On which involves y'et an'Other part of
the system being remov·ed fr'Om competiti'On and which brings forth
further inflati'On, 'etc. 'There is considerable risk that the m'Ore the
market guided sect'Or shrinks, ,the larger becomes the part of the total
adjustment burden which it has t'O absorb.
It is 'easy t'O find examples 'Of the effects 'Of inflati'On c'Om1:>ined with
inflexible instituti'Onal arrangements, e.g. in the area of taxa'tion. The
high levelof ambiiti'On as regards equality of income distribution leads
t'O highly progressiv,e tax schedules and high marginal taxes. In order
t'O stimulate m'O'bility in the lab'Or mark!et, very large bef'Or'e-tax wage
differ'ences are requir,ed. The c'Ombinati'On af these institutional factors with great adjustment needs inrv'Olves gr'eat risks of inflati'On. The
combinati'On of d'Ouble taxati'On 'Of c'Orp'Orate profits and high marginal
inc'Ome taxes yieTds similar results, Lie. immobility in the market and
inflati'Onary pr,essures.
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Our analysis has shown that Sweden, lik'e other OECD countries,
faees considerably worse eXiternal growth conditions than earlier during the post-war period. Changing competitive conditions require considerable adjustment. At the sam,e time it seems clear that the internal
growth eondi,tions in the Swedish ,economy have worsened in the sense
that several factors which earlier facilitated smooth and rapid adjustment wrthout inflation no longer do 50. These circumstances will probably play a decisive role for the development of the Swedish economy
in both the m'edium term and in the 'longer runo

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Comment on Bo Carlsson's paper*

by HEIKKI KOSKENKYLÄ

The aims of the study and some comments on the general methodology
The principal aim of this study seems
to have been to analyse the growth
possibilities of the Swedish economy in
the 1980s. The basic issue to which
the book addresses itself is closely related to this main objective and can be
formulated as follows: What are the
possibilities of choosing the future rate
of growth and the adjustment to that
growth level by means of economic and
social poliey.
Although it is simple ,enough to state
the chief aims and problems of this
very interesting and analytically rich
study, in doing so one easily tends to
oversimplify its nature and content for
it covers 80 many of the basic features
of the Swedish economy at both the
total economy level and in its many
disaggregated parts.
Quantitatively the most concrete part
of this study is the developm'ent of the
Swedish economy in the seven year
period 1979-1985.
However, it is
emphasized on several occasions that

* This comment is based partly on the
lecture and partly on the IUl's book »Att
välja 80-tal», stockholm 1979.

this is not a forecast in the ordinary
sense, but rather a problem-orientated
evaluation of the possible development
of the Swedish economy from 1979 up
to 1985.
The basic numerical calculation is
called the reference case, and around
it is plaeed most of the qualitative and
problem-orientated analysis, which is
only partly quantitative or empirical in
character.
This work contains some comments
on and comparisons with the »official»
long-term evaluations of the Swedish
economy (the so-called långtidsutredningar of the Ministry of Finance).l The
impr'ession given is that IUI has not
been very statisfied with the results,
and especially with the general comparative static nature of these official
long-term calculations - although to
some degree IUI uses the same approach
itself in its LB-model. Also, it appears
that the Institute (IUI) beHeves that its
problem orientated methodology is generally much more useful and provides
a better background for the planning
of economic policy than the methodology ,employed in the »långtidsutred1. See for example Långtidsutredningar
1978, SOU 1978: 78, Stockholm 1978.
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ningar». In Finland, by comparison, 1t
is worth noting that up to now we have
had only the latter type of medium- or
long-term calculations as made by the
Ministry of Finance and the Economic
Planning Centre (Tasku).

Cyclical or structural problems

There is much discussion in this study
of the causes of the present instabilities
in the Swedish economy and of the reasons for the slow growth rate and high
rate of inflation in the period from 1976
to 1978. Indeed, it could be said that
one of the central problems discussed
and analysed throughout the entire
book is that of the relative importance
of cyclical and structural probl'ems.
Both of these factors seem to be
regarded as significant. Howev'er, one
is left with the impression that, while
many large and important structural
problems have been identified in the
economy's past performance, in the period under consideration (1979-85)
more emphasis is placed on cyclical
problems.
The rationale behind this kind of
conclusion seems to be based on the
fact that there is only limited scope for
changing the economy's structure in the
period up to 1985. This conclusion also
accounts for the strong emphasis placed
on the development of the economy in
1979-80. It could ev,en be argued that
the Swedish economy's chances of
getting on to the development path of
the rather optimistic reference calculation depend to a large extent on the
success of the short-run stabilization
policies in coping with the present

»boom» or »revival» period. The final
chapter (del VI) is also completely
devoted to the analysis of the demandmanagement problems in 1979 and 1980.
On the whole, one can agree that the
stress placed on stabilization policy in
the first two years of the period in
question (1979-85) is by and large
corr,ect in the light of the analysis carried outo But it can also be noted that
in the final part of the study rather
little has been taken up from the
penetrating and impressive analysis of
the structural problems of the Swedish
economy. As a reader of this excellent
study, one would have hoped to see
more discussion of the short-term and
long-term policy issues in the concluding part of the analysis.
Of particular importance would have
been a discussion of the analytical relationship between short- and long-term
(structural) policy questions; they probably cannot be seen in isolation from
each other. Many policy issues discussed
in connection with the structural parts
of the analysis also have strong shortterm implications. As examples, one
could mention taxation (personai and
corporate), labour market policy and
especially Government budget policy
and its structure.

Full employment in 1985?

In the second part (del II) of the first
main part of the study there is an extensive discussion of the growth possibilities of the Swedish economy. The
factors cited as being most important
in influencing the growth rate in the
1980s are foreign and domestic demand,
technological change and the functio-
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ning or performance of the market
mechanism.
The conclusions of the analysis in
part II are as follows:
(i)

The comparative advantages of
Swedish industry have declined
quite noticeably, and hence there js
a great need for structural change
(see Figure 1.3.).
(ii) The adaptability of the economy
and, related to it, the performance
of the market mechanism have deteriorated markedly. The main
reasons for this development have
been some ov'erambitious economic
and social policy goals.
As a rather general recommendation
arising from these findings the need for
the improvement of the working of
market forces in all markets (labour,
capital, commodities etc.) is underlined.
There is some suggestion that open
unemployment would have been better
for resource allocation in 1976-79 than
the artificially high ,employment which
has prevailed during this period. It is
pointed out (on page 35) that periods
of unemployment can be very productive in the long run because they enable
resources to he r,eleased for re-allocation elsewhere in the economy.
In part VI (on page 374) an interesting calculation is presented according
to which in 1979 the »surplus»-labour
force in industry was 7.6 per cent of
the total labour force. The reference
case produced the result that GDP
would grow on average by 2.6 per cent
per year, and full employment would
he achieved in 1985. If, moreover, to
these facts is added the result of the
industrial analyses that about 100000150 000 jobs are »in danger», one easily

begins to wonder how full employment
is going to be possible by 1985.
Does this full employment (about 2
per cent unemployment) mean that
there is still as much »surplus» labour
in industry as in 1979? If it does not,
then some assumptions should be made
about the government's subsidy policies
and other labour market policies. Actually, it would appear that the free
market forces are assumed to perform
their role in the labour market in the
mid-1980s as well; and yet full empI oyment is achieved with GDP growing at
a rate of only 2.6 per cent per year. One
of the recommendations of this study
is that the price elasticity of the labour
supply ought to be increased in the
labour market, and more generally that
the role of price signals should be
strengthened.

Inflation is the basic problem
It is not possible here to discuss in
detail the other parts of the study (del
III-V). Briefly it can be said that they
include an analysis of the ordinary type
of national balance sheet for the period
1979-85 together with some sensitivity
analyses carried out by means of the
LB-model and various satellite models.
A micro-macro model, a small annual
monetary model and the world model
of the international Link-project have
also been used in the calculations.
The model arsenal at IUI's disposal
is certainly very impressive, but one
wonders whether it was r'eally necessary to use half a doz,en differ,ent models. The likelihood is that they do
not have the same kind of properties
short- and long-term, and if they do not
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it becomes essential to know the differences very well. In particular, some
doubts could be raised about the usefulness of the monetary model in part
VI.
The analysis in parts III-VI is very
thoroughgoing both in its problemorientation and in its methodology.
What emerges as the central conclusion
and as the main policy issue (see page
17) is that inflation is the overriding
evil. There are over forty places where
the problem of inflation is taken upo
And it is even more interesting to discover that the achievement of full
employment by means of Keynesiantype demand management policies at
the same time asequilibrium in the
trade balance and a low inflation rate
is not considered possible. This is so,
it is claimed, because, first, the Swedish
economy is too sensitive to inflatlon
pressures when aggregate demand approaches the domestic supply limits and,
secondly, hecause total supply is too
lacking in diversity compared with the
composition of final demand.
However, taking into account the

thoroughness of the study in all its
aspects - analysis of the historical development of the economy, very detailed sectoral analysis, use of many types
ofeconometric models and especially
the depth of the qualitative reasoning
- it is somewhat surprising how important the containment of the inflation rate is viewed as the solution to
all problems. The study reveals some
admiration for the performance of the
Federal German economy, especially
for its economic policy. In addition,
some fears are expressed that the Swedish 'economy is moving towards a combination of both a British type of slowgrowth economy and a Danish type of
high foreign debt economy. It may be
partly because of these comparisons
that the study ends up in the final part
(del VI) showing a favourable attitude
towards the revaluation of the krona,
emphasizing also the need for strict
demand management and tight budget
policies. Finally, we could mention
that there are many similarities with
Sweden in the Finnish debate onshortand long-term policy issues.

Comment on Bo Carlsson's paper
by TUOMO KÄSSI

1 have prepared my comment on Dr.
Carlsson's talk mainly on the basis of
the study »Att välja 80-tal»1 recently
published by the Industrial Institute for
Economic and Social Research (IUI).
1. »Att välja 80-taI», IUI:8 långtidsbedömning 1979, IUI, stockholm 1979.

The principal issue to which this study
addresses itself is the current state of
imbalance in the Swedish economy and
the choice of alternative paths which
will lead the economy back towards
internal and external balance. In my
short comment I'll start by saying a
few words about this, and then I'll go
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on to briefly discuss the changed preconditions for economic growth and the
prospects for Swedish industry. In addition, 1'11 try to mak·e some comparisons between Finland and Sweden.
The basic calculation presented in
the study is the so-ca11ed reference case,
around which most of the subsequent
calculations and analysis has heen carried outo In this context, 1 should like
to point out that some of the assumptions which must be satisfied before the
Swedish economy can get onto the desired path are quite demanding.
As the study shows, the extensive
use of subsidies is a serious problem in
the Swedish economy, and is also one
of the main reasons for the present
disequilibrium. Howev·er, an industrial
policy that is heavily dependent on the
use of subsidies is not one which is
easily changed. Rather, it is a policy
that very quickly tends to create interdependencies in theeconomy which
later prove very difficult' to dismantle.
In the r·eference case the assessment
rests on the assumption that itwi11 be
possible to abandon the subsidy poliey.
Even if policy-makers were to fail only
in this endeavour, the development of
the Swedish economy would differ
greatly from that envisaged in the reference case.
The study identifies three kinds of
reasons for thecrisis in the Swedish
economy during the 1970s:
-

unfavourable cyclical development
in recent years

-

deterioration in the performance of
the Swedish economy because of
various kinds of rigidities

-

long-term structural changes in the
world economy.

1 am not able comment on the performance of the Swedish economy.
However, 1 presume that in selecting
the title of the study you wished to
emphasise those issues that can be resoI ved in Sweden. It is these decisions
which wi11 determine how effectively
the available r·esources and opportunities are exploited in the years to come.
The industrial Institute for Economic
and Social Research (IUI) has shown in
a joint study 2 with the Royal Academy
of Technical and Engineering Sciences
(IVA) that the long-term preconditions
for growth have weakened in the Swedish economy, a result which you also
make use of in the present study »Att
välja BO-tal». The traditionai comparative advantages have diminished in importance, especia11y in the raw material
based industries. At the same time the
wage level in Sweden has become a
competitive cost disadvantage. However,
the study singles out two factors with
positive implications for growth, the
development and use of which are at
least partly in your hands:
-

technoiogy, its promotion and utilization
international trade, especia11y the
growing importance of untraditional
trade partners.

Since in many respects the structure
of hoth the Finnish economy and Finnish industry resembles. that of Sweden's, we Finns have every reason to
study most carefu11y what you have
learned about the growth factors. After
all , international growth factors, at
2. Teknik och industristruktur - 70-talets
ekonomiska kris i historisk belysning, IUI-

IVA, stockholm 1979.
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least, are the same for both countries.
We should remember that to a certain
extent Finland and Sweden produce
and export many similar types of products. However, there are a number
of reasons why the Finnish economy
might be able to achieve a faster growth
rate than Sweden. First, Finnish labour
costs are relatively low compared with
those in Sweden and some other
western European countries. Secondly,
there is technology. Finnish technology
and know-how is at much the same
level as in the old industrial countries
in certain fields, but those areas in
which Finnish technology is at a high
level internationalIy are quite narrow.
The existence of this technology gap
between Finland and the old industrial
countries may provide the Finnish economy with the opportunity of reaching
a faster growth rate.
Thus, even in the medium term Finland's chances of improving productivity are perhaps better than Sweden's.
In fact, to improve its productivity
Finnish industry has to do what Swedish industry did in the 60's and in the
early 70's.
The attention paid to the treatment
of industrial problems in Sweden in the
80's shows how serious the crisis in
Swedish industry is feIt to be. The
study indicates that, as a result of the
changed conditions, the raw material
sectors (mining, steel, partly forest industry), the labour-intensive sectors
(shipyards, textiles) and shipping have
become the crisis industries. The assessment of the study is that about a third
of work places are threatened in these
industries in the 80's.
The study further shows that both

the profitability and the export share
of the Swedish raw material based industries have decreased. Even so, these
industries have continued to inv·est in
much the same way as before. You
consider such investments to be mistaken. Theextent of the problem gives
an idea of the need for restructuring
Swedish industry in the years to come.
The corresponding industries in Finland have not suffered so badly as their
Swedish counterparts. This may be a
consequence of many factors: for example, a different kind of product
structure, more modern machinery,
lower labour costs and longterm trade
agreements. Nonetheless there is stilI
every reason for Finland to folIow
carefulIy the development of Sweden's
industries; some of the changes can be
seen there first.
FinalIy, 1 should like to say that the
gloomy prospects for Swedish industry
- from the Finnish point of view
- can only be understood if the underlying objective of the study is
borne in mind. Your aim is to maintain
the position of Swedish industry as one
of the top five industrial sectors in the
world. Therefore you have a tendency
to constantly compare its performance
with those of the American, German,
French and J apanese industrial sectors.
In so doing this, Swedish industry is
put to a very tough test. If Swedish
industry is going to solve its problems
by improving technology, increasing
productivity, restructuring production,
developing new products etc, this means
that Finnish industry wilI also have to
work harder to safeguard its competitiv'eness and to keep its labour force in
Finland.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Potentiaalisen tuotannon käsite ja sen
mittaaminen

TUIRE SANTAMÄKI

Suhdannepoliitiikan suunnittelussa 'On keskeisenä talouden tilan indikaattorina totuttu pitämään työttÖInyysastetta. Seitsemänkymmenluvun alun jälkeen sen kyt'kennöissä talouden muihin suureisiin on
havaittu muutoksia esimerkiksi siten,että ylikuumenemiseen liittyvää inflaation kiihtymistä näyttäisi esiintyvän jo poikkeuksellisen
korkean työttömyyden vaHitelssa. Myös energian hinnan nousun
aiheuttamat suhteellisten hintojen muutokset ja joidenkin vuosien
alhainen investointitoiminta ovat v'Oimistaneet kiinnostusta potentiaalisen tuotannon käsitteeseen.

1. Potentiaalisen tuotannon käsite

I

Potentiaalinen tuotanto on tarjontakäsite. Aggregaattitasolla sillä tarkoitetaan sitä tavaroiden :ja palvelusten arvoa, joka voitaisiin !kansantalouden markkinaselciorissa tiettynä perlodina tuottaa, mikäli
tuotannontekijät olisivat niiden täyskäyttöisyysastetta vastaavassa
käytössä. Samalla edellytetään toimiminen o1emassaolevan teknologian ja tuotant'Orakenteen puitteissa sekä suhteellisen vakaan hintakehityksen valHtessa. Taval'lisesti käsitettä käytetään suhdannepoliti'ikan tavoitteenasettelussa referenssikäsitte1enä; etenkin Yhdysvalloissa
ekspansi'Opolitiikan edellytysten tavkastelun [keskeinen lähtökohta on
estimoitu tuotantokuHu, jolla tarkoitetaan tuotannon absoiluuttista tai
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suhteellista poilkkeamaa pot,entiaalisesta tuotannosta. 1 Korostettakoon,
että emo yhteydessä relevantti käsite on lyhyen aikavälin potentiaalinen tuotanto, joka oleenisesti poikkeaa pitkän aikavälin mahdollisuuksista. 2
Paitsi ,talouspoliittisessa argumentoinnissa 3 tuotantokuilukäsitettä
sekä siihen läheisesti liittyvää kansantalouden tuotantokapasiteetin
käyttöastekäsitettä on palj on käytettyekonometrisessa tutkimuksessa
investointien, hintojen muutosten ja ulkomaankauppavirtojen määrittäjänä. 4 Potentiaalisen 'tuotannon ,ennakoitua kasvua on pitkän
aikavälin analyysiin käytetty yhdessä demografisten yms .. muuttujien
kanssa asuntojoen, autojen ja kestO'kulutushyödykkeiden kysynnän
trendejä selvitettäessä.
On kuitenkin ,todettava, e1ttä kuilun olemassaolo ,ei sinänsä implikoi toimenpiteiden tarpeellisuutta sen umpeen ikuromiseksi, sillä potentiaalisen BKT:n taso ei välttämättä ole yhtenevä yhteiskunnallisesti optimaalisen tuotannon tason kanssa, vaanesim,erki'ksi maksutasesyistä saattaa ainakin tilapäisesti olla ,toivottavaa pitäytyä alemmalla tuotannon tasona. Talouden tarjontapuolen tarkastelun rinnalle on ,edeHeen välttämätöntä asettaa kysymys siitä, voidaanko tuotannontekijöiden käyttöastetta lisätä Ilman kysynnän rakenteen ja
tuotantorakenteen muuttumista. Lisäksi varsinaisen BKT-käsitteen
kattavuudesta ja 'Operatiivisesta merkityksestä käyty keskustelu on
sinänsä r,elevanttia myös 'Potentiaalisen BKT:n käsitteen kannalta.
Yksityiskohtana voitaneen vielä ma'inita, että rtoimenpiteiden mit'Dittamisen näkökulmasta \käytettävissä oleviin keinomuuttujiin liittyvän
epävarmuuden vuoksi ei ole optimaaHsta pyrkiä koko tuotanrtokuilun
eliminoimiseen, mikäli päätöksentekijä haluaa minim'Dida poikkeaman tavoitetas'Dlta. 5
1. Käsitteen käyttöönotosta talouspolitiikan tavoitteenasettelussa kts. Okun, A. M.:
The Political Economy of Prosperity. The Brookings Institution, Washington D.C., 1969,

s. 37-61.
2. Kts. s. 131-132 tarkastelun aikavälin merkityksestä.
3. Keynes käytti vastaavaa analyysiä inflaation tarkasteluun, mutta tähän tarkoitukseen tuotanto- sekä tuotannontekijäkuilukäsitteitä pidetään nykyään täysin riittämättöminä, koska niihin ei sisälly kustannustekijöiden eikä hintakehityksen dynamiikan
tarkastelua.
4. Klein, L. R. - V. Long: Capacity Utilization: Concept and Measurement, and
Recent Estimates, Brookings Papers on Economic Activity, 1973.
5. Kts. esim. Brainard, W.: Uncertainty and the Effectiveness, of Poliey, American
Economic Review, Papers & Proceedings, 1967.
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Potentiaalisen tuotannon maaraan vaikut'tavat rtalouden instirtutionaaliset puitteet ja narmit, ja ,sen mittaamiseen tarkastelunäköku'lma sekä aikavälin valinta. Jäljrempänä rajoitutaan makrotalaudeHiseen näkökulmaan. Mikrotearian vastaava talaudell'inen kapasiteettikäsite,6 joskin teoreettisesti hyödyllinen, ,ei ale helposti kvantifioitavissa,7 ja sitä tuskin voida,an johdonmukaisesti saveltaa kokO' kansantalauden potentiaalisen tuatannon määräämiseen.

A. Talouden institutionaaliset puitteet ja normit
SisällytJtämällä tuotannantekij öiden täyskäyttöisyysasteen, 8 määritelmäänei-kiihtyvän inflaaition rajoitus, halutaan taata sellainen vertai..
lutaso tuotannontekrjöiden käytölle, jonka jatkuva ylläpitäminen on
periaatteessa mahdalHsta. Uisäksi määritttely ,edeHyttää toimintaa
normaaHen työvuorojen, työviikkojen, lomien sekä laitteistojen huollonmääritte'lemissä puitteissa. TUOltannontekijöiden täyslkäyttöisyysaste on siten aina pienempi niiden maksimaalista teknistä käyttöä,
janka toteutuminen mrerkitsisi voimaklkaasti inflatorista liikakysyntätilannetta.
Työvoiman rakenteellisista ja kitlkasyistä johtuvaa työttömyyttä,
jonka alentaminen johtaisi kiihtyvään inflaatiaon, kutsutaan luonnolliseksi rtyöttömyysasteeksi. Täl'lä täyslkäytJtöisyystasolla olemassa
olevaa työvoimavarantoa laskettaessa 'On h uomioiltava työvoiman tarjonnan kasvu työllisyysmahdolnsuuksien parantuessa sekä työhön
osallistuvuuden että nettosiil'1tolaisuuden muutosten jahdasta. Luon6. L. Johansenin tutkimuksessa Production Functions and the Concept of Capa~
city, University of Oslo, Reprint Series No. 35, 1968, vertaillaan mikrotaloudellisesta
näkökulmasta eri tuotantomallien implikaatioita yrityksen kapasiteettikäsitteen ominaisuuksiin.
Mikrotaloudellisesta täyskapasiteettituotannon käsitteestä kts. Rasche, R. H. J. A. Tatom: The Effects of the New Energy Regime on Economic Capacity, Production, and Prices, Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, 1977a.
7. Vrt. Briscoe, G. - P. Q'Brien - D. J. Smyth: The Measurement of Capacity
Utilization in the UK, The Manchester School of Economic and Social Studies, 1970,
s. 92; Walters, A. A.: Production and Cost Functions: An Econometric Survey, Econornetrica, 1963, sekä Johansen, .(1968), mt., s. 70.
8. Määrittelen käyttöasteen, kuten tavanomaisesti implisiittisesti tehdään varantosuureiden suhteen, ts. esim. työvoiman käyttöaste = työllisyysaste = työlliset/työvoima,
Tämä määrittely vastaa mm. työllisyystavoitteiden asettamistapaa, eikä estä potentiaalista tuotantoa laskettaessa huomioimasta työllisyysasteen muutoksen vaikutuksia teh~
tyihin normaalityötunteihin/työllinen.
3
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nollisen työttömyysasteen kautta välittyy jossain määrin potentiaalisen tuotannon laskentaan rakenteellinen epätasapaino kysynnän edellyttämän ja todellisen työvoiman sijainnissa, valmiuksissa yms. seikoissa. Toisaalta luonnollinen työttömyysaste saattaa metkittäväsH
poiketa yhteiskunnan aseUamasta työnisyystavoitteesta, mutta sitä
voidaan rakennepoliitfisin toimenpitein muuttaa. Tämä talouden rakenteen ja siten !taloudellisen mallin parametrien endogeenisuus on
johtanut keskusteluun potentiaalisen tuotannon ennusteiden - selkä
laajemmin ekonometristen mallien ja niillä tuotettujen ennusteiden
- käyttok~lpoisuudesta talouspoliti\ikan tavoitteenasettelussa ja toimenpiteiden mitoittamisessa. 9 Ratkaisevaa kuitenkin on teoreettisten argumentti,en empiirinen merkitys/o josta on vielä heikosti ev'idenssiä. Kritiiklkiei myöskään kohdistu potentiaalisen tuotannon
määrittämiseen tai työttömyyden aiheuttamien rtuotannonmenetysten
tutkimise.en historiallisella periodil'la.
Pääomavarannon rakenteellisen epätasapainon ;tulisi vastaavasti
heijastua pääoman täyskäytrtöisyysasteen tasoon. Koska tOteutuneistakin käyttöasteista vain harvoin on käytettävissä luotettavia ja
tuotannon mittauksesta riippumattomia alkasarjoja, korjaukset voidaan ajatella tehtävän myös suoraan pääomavarannon määrään. Tavoitteena on siten laskea se osa kansantalouden pääomavarannosta,
j ota yritykset voivat käyttää markkinalkysYIlltänsä tyydyttämise!ksi. l l
Mikäli kysynnässä tapahtuu pysyvä siirtymä, osa yritysten koneista
ja laitteista itulee hyödyttömiiksi eikä niitä sirten tulisi 'laskea mukaan
käytettävissä olevaan pääomavarantoon. Toisaalta, mikäli suhdannevaihteluiden tai muiden tilapäisten syiden vuoksi kysynnässä tapahtuu siirtymä, muutoksen ei pitäisi tulkita johtavan tuotanto!kapasiteetin menetykseen. Samoin tarjontapuolella joidenkin panostekijöiden saatavuudessa ilmenevillä lyhytaikaisilla ja pysyvillä muutok·
silla on erilainen vaIkutus pääomavarantoon.
9. Potentiaalisen tuotannon ennusteiden kritiikistä kts. Plosser, C. J. G. W.
Schwert: Potential GNP: Its Measurement and Signijicance. A Dissenting Opinion,
teoksessa Three Aspects of Policy and Policymaking, Supplement No. 10 of the Journal
of Monetary Economics, 1979, s. 184-185.
10. Kts. esimerkiksi J. M. Perlojjin ja M. L. Wachterin vastine alaviitteessä 1
mainitun teoksen sivuilla 197-198.
11. Artus, J. R.: Measures oj Potential Output in. Manujacturing jor Eight Jndustrial Countries, 1955-1978, International Monetary Fund, Staff Papers, 1977, s. 4.
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B. Tarkastelun aikaväli
Mikäli potentiaaIisen [tuotannon käsitetitä käytetään yksinomaan lyhyen aikavälin analyysiin ja ennusteisiin, käytettävissä olevien tuotannonteki'jöiden laatua 'ja !käyttönorm,eja sekä pääomavarannon määrää voidaan pitää annettuina, ja iteknologian !Kehityksen vaikutus on
vähäistä. Käytettäessä sen sijaan potentiaaHsen BKT:n käsitettä pitkän aikavälin kasvuvauhdin ja kansan~alouden kasvupot.entiaalin
määrittämiseen teknologian kehityksestä tulee tarkastelun keskeinen
tekijä, eIkä panosten .saatavuutta tai käyttönormeja voida enää pitää
annettuina. Pitkänä aikaväHl'lä oleell:ista on myös se, miten tuotteiden hinnat ja tuotannontekijöiden kustannukset muuttuvat sekä millaiseen resurssien uudelleen allokointiin !kyseiset muutokset johtavat. 12 Lyhyellä, esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden aikavälillä,
suhteellisten hintojen muutokset eivät ole yhtä m,erkittäviä, ja toisaalta myös tuotannontekijöiden korvattavuus on rajoitetumpaa sekä
pääomavarannon kiinteydestä että mahdo'llisesti teknologian iuonteesta johtuen. Tarkasteluissa on edelleen arvioitava tuotantolkuilujen sekä erIlaisten talouden rakennetta koskevien valintojen vaikutus tulevaisuuden kasvupotentiaaliin joko välittömästi tai panostekijöiden saatavuuden kautta.
Nykyisyyden vaikutus tulevaan potentiaaliseen tuotantoon välittyy lähinnä suoritettujen investointien määrän ja laadun kautta. Työvoimavaikutukset eivät liene yhtä m·erkittäviä, joskin huonot työmarkkinakdkemukset Ikannustavat maastamuuttoon ja saattavat vähentää niiden henkilöiden määrää, jotka kysynnän kasvaessa olisivat
valmiit palaa,maan työhön.

Thurow ja Taylor 13 e:vottavat !kolme erilaista potentiaalisen tuotannon käsi'tettä tarkastelun aikavälin ja siten endogenisoitujen tekijöiden perusteeNa:
a) lyhyen aikavälin potentiaalinen tuotanto, joka toteutuisi, mikäli
panostekijöiden (kysyntä muuttuisi vas,taamaan niiden täyskäyttöisyysaS'teen tarjontaa.
12. Levy, M. E.: Fiscal Policy, Cycles and Growth, The National Industrial Conference Board, New York, 1963, s. 60.
13. Thurow, L. C. L. D. Taylor: The Interaction Between the Actual and
Potential Rates of Growth, Review of Economics and Statistics, 1966, s. 351-352.
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b) steady state potentiaalinen tuotanto, j'Oka toteutuisi, mikäli talous
olisi täysin sopeutunut tavoitteena olevalle lkäyttöastetasolle: työvoima olisi mukautunut työllisyyS'mahdoHisuuksiin, pääomakanta
olisi halutulla Itas'Olla ja panostekijöihin sidoksissa olerva tekninen
kehitys 'Olisi koordinoitu työllisyystavoitetta vastaavien koulutusja tutkimusm'enojen kanssa.
c) vakaan kasvun potentiaalinen tuotanto, joka toteutuisi, mikäli
tuotantokui'luja ei lainkaan esiintyisi, vaan jo sopeutumisprosessia pidemmän ajan tuotannontekijät olisiva't olleet täydessä käytössä.
Potentiaalisesta tuotannosta puhutta,essa tarkoitetaan tavallisesti
ekspansiopolitiikan arvioinnin kannalta relevanttia lyhyen aikavälin
käsitettä.

2.

Potentiaalisen tuotannon määräämistapoja

2.1. Kysely
Useissa teollisuusmaissa suoritetaan säännöllisesti kys~lyjä yritysten
todellisesta ja toivotusta kapasiteetin käyttöasteesta. Näissä kyselyissä ei tavallisesti tarkasti määritellä ,sitä, mitä halutaan mitata, ja
toisaaLta on vaikeata Itietää, miten yritykset tulkitsevat kyselyissä
käytetyt käsitteet. Vasta ukset heijastarvat t'Odennäköisesti koneiden
ja laitteiden, pikem,minikin kuin työv'Oimapanoksen, käyttöä. Suomessa kapasiteetin käyttöasteesta kerätään tietoja Suomen Pankin
puolivuosittaisessa investointikyselyssä, ja Teollisuuden Keskusliiton
suhdannebarometriiiedustelusta 14 voidaan nelj ännesvuosittain laskea, kuinka suurella osalla teollisuutta on käyttämätöntä kapasi,teettia.
Kansantalouden p'Otentiaalisen tuotannon määräämistapana ky14. Ristimäki, J.: Teollisuuden kapasiteetin ja sen käyttöasteen kehitys, KOP Taloudellinen katsaus, 1977.
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selyHä on merkittäviä heikkouksia. 15 Yrityksen taloudellista kapasiteettia vastaa sen keskimääräiskustannuskäyrän minimipisteen osoittama tuotanto. 16 On vai;keata nähdä, miten yksityinen yritys pystyisi
tämän arvioinnin suoriittamaan käyttäen seHaisia panosten määriä ja
hintoja, jotka vallitsisivat koko kansantalouden resurssien täys!käyttöisyystasolla. Erotuikseksi staattisesta kapasiteetin käyttöasteen laskemisesta edellä mainittu menettely olisi kuit'enkin välttämä:tön, jotta
aggregoinnin jälkeen potentiaaIisen tuotannon määritte1yehdot toteutuisivat.
Kansantalouden käyttämättömistä resursseista riippumatta tuotantokuilun vähentäminen voi tapahtua vain vähitellen tuotantoprosessiin liittyvi,en ulkoi,sten ja sisäisten viiveiden, tuotanioyksiiköiden
uudel'leen käynnistämisen tai kysynnän muutoslten edellyttämän resurssien uudelleen allokaation vuoksi. 17 Ruist ja Söderström 18 ovat
havainneet, että tällaisen tuotannon lisäämisen 'este lyhyellä aikavälillä, pikemminkin kuin panosteikijöiden täyskäy'ttöisyys, ohjaa kyselytutkim uksissa ilmaistuj a näkemyksiä kapasiteetin käyttöasteesta.
Vastaukset voiitaisiin niin ollen tulkita informaatio!ksi lyhyen aikavä'lin ptillonkaulojen olemassaolosta, ,eikä potenltiaa'lisen tuotannon
tasosta ja vaihtelusta sinänsä.
Kyselyjen perusteella lasketut !teollisuuden kapasiteetin käyttö...
asteet ovat jatkuvasti alhaisemmat - jopa 15-20 prosenttiyksikköä - kuin muilla menet,elmillä johdetut arviot osoittavat. 19 Myös
tämä havainto, samoin kuin Perryn 2.0 osoittama suhdannevaihtelui..
15. Erityisesti Yhdysvalloissa tunnetun McGraw Hillin kyselyyn liittyvistä näkökohdista kts. Phillips, A.: An Appraisal of Measures of Capacity, American Economic
Review, Papers and Proceedings, 1963.
16. Tässäkin yhteydessä kapasiteetti on lyhyen aikavälin käsite, sillä pitkällä
aikavälillä ei ole rajoitusta sille tuotannolle, jonka yritys voi tehokkaasti tuottaa,
edellyttäen, että kaikkia tuotannontekijöitä on halutussa määrin käytettävissä. Joidenkin resurssien kiinteys on sen sijaan ominaista lyhyelle aikavälille, jolloin vain yksi
tuotannon määrä voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä tehokasta tuotantotapaa käyttäen. Kts. Rasche & Tatom (1977a), mt., s. 2-3.
17. Artus, J. R. (1977), mt., s. 7.
18. Ruist, E. H. T. Söderström: Measuring Capacity Utilization and Excess
Demand, European Economic Review, 1975, s. 371.
19. OECD: Economic Outlook: Capacity Utilization in Manufacturing, Paris 1977,

s. 35.
20. Perry, G. L.: Capacity in Manujacturing, Brookings Papers on Economic Activity, 1973, s. 711.
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hin liittyvä systemaattinen harha tuloksissa viittaavat vastaajien perustavan arvionsa tekniseen maksimikapasiteettiin eikä optimaalisiin,
toimintano:rmiJt ja taloudellisen näkökulman sisältäviin arvioihin.

2.2. Trendikasvun ekstrapolointi
Yksinkertainen appr'Oksimaatio potentiaalisesta tuotannosta saadaan
s'Ovittamalla tr,endi t'Oteutuneen Ituotannon ailkasarjaan ja nostamalla
trendiä sellaisen havaintopisteen kautta kulkevaksi, jonlka oletetaan
vastaavan potentiaalista tuotantoa. Lyhyisiin aikasarjoihin sov~llet
tuna saatetaan saada iepäluotettavia trendiker:toimia, ja etenkin hidastumis- ja kiihtymisvaikutuksia kuvaavien aikamuuttujan neliötermien 'Ollessa mukana ekstrapolointi voi tuottaa epärea'listi,sia aikauria.
T'Oinen mahdolli~uus 'On taloustilastollisen aineiston perusteella
valita ne havaintopisteet, joiden kautta potentiaalisen tuotannon uran
oletetaan kulkevan, ja muodostaa referenSlsipisteiden valinnan ja vakiäksi 'Oletetun kasvuvauhdin määrittelemä ura. Tähän menetelmään
perustuen 'On ETLAssa 21 potentiaalisen BKT:n trendi määrätty vuosille 19'56-1975 siten, että se kulkee vuosien 1962 ja 1970 havaintopisteiden kautta ja sen vakioksi asetettu kas'Vunopeus on 4.75 % vuodessa. Kasvun on tuotantofun!ktiortarkastelun perusteella arvioitu
hidastuneen aikavälillä 1975-1979 4.15 prosenttiin pääasiassa investointien alhaisen tason vuoksi.
Yhdysvalloissa presidentin neuvonantajaryhmän (Couneil of Eeonomie Advisers, CEA) julkaisema potentiaalisen BKT:n aikasarja perustuu yhdestä valitusta täyskäYlttöisyystasoaedustavasta perusajankohdasta e'teen- ja taaksepäin ekstrapoloituun aikasarjaan. Perusajankohdan sekä kasvuvauhdin valinta ovat konsistent,teja havaitun
työttömyysasteen sekä Okunin 22 itsenäisesti johtamien estimointitulosten kanssa. Potentiaalista tuotantoa !kuvaava puolilogaritminen
suora on lievästi p'OTvekas, koska kasvuvauhdin estimaatteja on muutaman kerran aikasarjan alkukohdan (1952) jälkeen tarkistettu työv'Oima- ja tuottavuuskehityksen huomi'Oonottavalla tavalla. 23
21. ETLA: Suhdanne, Kevät 1979, s. 133.
22. Okun, A. M.: Potential GNP: Its Measurement and Significance, Cowles
Foundation Paper No. 190, Connecticut, 1963.
23. Business Conditions Digest, 1977, s. 61 ja 95.
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2.3. Yhdistettyjen tuotantohuippujen menetelmä
Kleinin yhdessä työtover,eidensa kanssa Wharton Schoolissa kehittämä menetelmä 24 perustuu oletukseen, ·että tuotanto on potentiaalisella tasolla suhdannehuipuissa, ja näin kiinnitettyjen ajanko!hrtien
välinä potentiaalisen tuotannon o'le'tetaan kasvavan tasaisesti (absoluuttisesti mäattuna). Oletus ei ole teoreettisesti kovin perusteltu,
koska ei ole selvää, miksi kukin suhdannehuippu vastaisi samaa kapasi'tee'tintäyskäyttöisyyS'tasoa tai miksi potentiaa'lisen tuotannon
kasvuvauhti vaihtelisi eri ajanja!ksoina siten, että muutokset sattuisivat suhdannehuippufhin. On todennäköistä, että juuri suhdannehuipuissa 'työvoiman ja pääoman käyttöintensilteetti ylittä'Vät niiden normaalin ja piJtkäHä aikavälillä mahdoUisen tason. Tämä ei aiheuttaisi
suuria hankaluuksia, mikäli kunakin suhdannehuippuna toteutuiisi
sama resurssien ikäyttöintensiteettitaso, jolloin menetelmä ei tuottaisi
absoluuttista mittaria, mUitta silti ajassa konsisientin kehityksen indikaa'ttorin. 25

Klein ja Preston 26 ovat osoittaneet tuotantofunktiom.enetelmää
käyttäen, että vuosien 1956 ja 1960 suhdannehuiput Yhdysvalloissa
eivät olleet yhtä korkeita kuin vuosien 1951-1953 huippu, ja estimaatteja on korjattu näitä tuloksia vastaaviksi. Harha on periaatteessa sitä suurempi, mitä lähempänä huipuksi tulkiittavat ajankohda't ovat toisiaan.
Neljännesvuosittaisia kapasiteetin käyttöastesarjoja teolHsuussektorille (toimia1aJkohtaisesti osirtettuna) julkaistaan säännöllisesti yhdeksälle OECD-maalle käyttäen juuri Whartonin inde'ksiä. 27 Koska
kokoteol'lisuuden kapasiteetin käyttöaste saadaan toimialoittaiset indeksit aggregoimalla, ma\ksimaalinen käyttöaste on tavallisesti alle
100 %, sinä on ,erittäin epätodennäköistä, että tuotantohuiput osuisivat joka toimialalIe samalla vuosineljänneksellä.
Whartonin menetelmä on kuii,enkin yksinkertainen ja se lisäksi
sisältää ajatuksen potentiaalisen tuotannon saavutettavuudesta. Ra24. Klein, L. R. - R. R. Summers: The Wharton Index of Capacity Utilizationjl
University of Pennsylvania, The Wharton School of Finance and Commerce, 1966.
25. Artus, J. R. (1977), mt., s. 8.
'
26. Klein, L. R. - R. S. Preston: Some New Results in the Measurement of Capacity Utilization, American Economic Review, 1967.
27. OECD (1977), mt., s. 35.
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kenteensa vuoksi se ottaa myös huomioon 'eri toimialojen keskinäisen
riippuvuuden sekä tuotannontekijöiden saatavuuden rajoitukset.
Suuri hei~kous sen sijaan 'liittyy menetelmän kykyyn tuottaa luotettaviaestimaatteja viimeistä suhdannehui'Ppua seurannee'lta periodilta, joka toisaalta on juuri päätöksentekijöiden ensisijaisen kiinnostuksen kohde.

2.4.

Typistetyt tuotantofunktiot

2.4.1. Tuotannon multiplikaattorit panostekijöiden suhteen
Tuotannon ja yhden tuotannontekijän vaihtelun suoraan rinnastavat
multiplikaattorilähestymistavat perustuvat oletukseen eri tuotannontekijöiden käyttöasteiden voiJInarokaasta korreloirtuneisuudesta 2>8 tai
vaihtoehtoisesti jonkin tuotannontekijän 'tuotantoa rajoittavasta niukkuudesta. Tavallisesti laskelmat perustuvat työttömyystietoihin, 29
joiden valintaa on lisäksi tukenut tietojen nopea saatavuus ja suhteellinen täsmällisyys.
Okun 30 erottelee täystyöllisyyden vaikutukset lyhyellä aikavälillä
työpanoksen määrään ja tuotrtavuuteen ja siten potentiaaliseen
BKT:een
1. lisäykseksi keskimääräisissä normaalityötunneissa

2. lisäykseksi työhön osaHistumisas:teessa (työvoimaosuudessa) sekä
3. työvoiman tuottavuuden nousuksi työtuntia kohden laskettuna.
28. Solow on pitänyt edellistä ajatusta approksimaationa ns. putty-clay-teknologian
mallille, jossa työvoima ja pääoma ovat toistensa substituutteja ex ante, mutta eivät
enää ex post tuotannollisten investointien jo toteuduttua. Solow, R. M.: Technical
Progress, Capital Formation and Economic Growth, American Economic Review, Papers
and Proceedings, 1962, s. 78.
29. Esim. Okun (1963), mt.; Verdoorn, P. J. - J. J. Post: Capacity and Short-Term
Multipliers kirjassa Harts, P. E. - G. Mills - J. K. Whitaker (eds.): Econometric Analysis for National EconomicPlanning, London 1964; Godley, W. A. H. - J. R. Shepherd:
Long-Term Growth and Short-Term Poliey, National Institute Economic Review, 1964;
Shepherd, J. R.: Productive Potential and the Demand of Labour, Economic Trends,
1968; Briscoe, G. - P. O'Brien - D . .J. Smyth (1970), mt.; OECD: Economic Growth
1960-1970, A Mid-decade Review of Prospects, Paris 1966 ja OECD: Economic Outlook, Occasional Studies: The Measurement of Domestic Cyclical Fluctuations, Paris,
1973.
30. Okun (1963), mt.
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Näistä eri lähteistä johtuvi,en tuotannon lisäysten Okun olettaa
liittyvän riittävän kiinteästi työttömyysasteen muutoksiin, jolloin
vastaavat muuttujat voidaan jättää pois tuotantorelaatiosta.
Sekaannusta ovat kuitenkin aiheuttaneet Okunin estimointi- ja
tulkintatapoJen ristirHtaisuudet, ja myöhemmin Okunin laiksi nimetty relaatio on ymmärretty kahdel'la eri tavoin:
a) keynesi'läisenä kokonaiskysynnän muutoksen ja siitä seuraavan
työttömyysasteen muutoksen välisenä relaationa
b) tuotantoteoreettisena resurssien vajaakäytön ja siitä johtuvien
tuotannonmenetysten välisenä r,elaationa.
Okunin estimointitavat vastaavat ensin mainittua stabilisaatiopoliittista orientaatiota, mutta hän tulkitsee empiirisiä tuloksia myös
jälkimmäisestä näkokulmasta. 31 Okunin relaatio esitetään tavaHisesti keynesi'läistä näkökulmaa vastaavassa esitysmuodossa
U - U* "-' a ( XP~XA
missä

U
U*
XP
XA

=
=
=

=

Olo)

työttömyysaste
luonnollinen työttömyysaste
potentiaalinen tuotanto
todellinen tuotanto ja 'Okunin kerroin'

=

1/a ,,-,'3.

Eckstein 32 toteaa Okunin relaation olevan Yhdysvalloissa parhaan kO'konaistyöttömyyden estimaaittorin, joten harkitusti käytettynä relaatio sove!Jtuu siellä työttömyystoim'enpiteiden suunnittelun
apuvälineeksi.
Varsinaisen potentiaalisen tuotannon uran Okun laskee lausekkeesta XP = XA (1
1/100 a ) . (U - U*», missä multiplikaattorin 1/100 a estimointiin on käytetty vaihtoehtoisia approiksimointitapoja, joista differ,enssimallin estimointi on tunnetuin. Se'litettävän
muuttujan valinnasta riippuen saadaan tyypillisesti erilaisia kertoimi'en arvoja siten, että tuotantomuuttujan ollessa vasemmalla puolella
saadaan pienempiä Okunin kertoimen 'estimaatteja. Kertoimesta pu-

+

31. Menettelytavan ristiriitaisuuksia ovat tarkastelleet Summers, R.: Further Results in the Measurement of Capacity Utilization, American Statistical Association,
Business and Economic Statistics Section Proceedings, Washington, D.C., 1968 sekä
myös Plosser & Schwert (1979), mt.
32. Eckstein, O. (1977) Perryn artikkeliin liittyvässä keskusteluosassa. Perry, G. L.:
Potential Output and Productivity, Brookings Papers on Economic Activity, 1977, s.
54-55.
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huttaessa olisikin täsmennettävä sekä valittu näkökulma että se, kuinka pitkän aikavälin ~ertoimesta on kysymys.
MultipIrkaattorilähestymistavan tilastollinen hyvyys riippuu siitä,
miJten herkkä ja konsistentti mittari työttömyysaste on kotimaisen
tuotannon kysyntäpaineesta. Edelleen mahdolliset luonnollisen työttömyysasteen siirtymät tulisi 'tässä, samoin kuin kaikissa seuraavissakin lähestymistavoissa erikseen estimoida.

2.4.2. Tuottavuusyhtälöt
Potentiaalisen tuotannon määräämi,stä 'lähestytään tässä menetelmässä ko. tuotannon tasolla realisoituvan työpanosyksikön, tai Kombinoidun työ- ja pääomapanosyksikön,33 tuottavuuden kautta. Aluksi
spesifioidaan tuottavuusrelaatio, jossa suhdannemuuttujat kuvaavat
kysyntäpaineen ja tuottavuuden välistä positiivista yhteyttä ja trendimuuttujat lisääntyvän pääomaintensiteetin, rakenteeHisten muutosten sekä tehokkaampien tuotantom,enetelmien vaikutusta. 34 Potentiaalinen tuotanto lasketaan sij oittamalla työvoiman täyskäyttöisyystason työtunnit (tai kombinoidun tuotannontekijäsuureen potentiaalinen arvo) sekä suhdannemuuttujien vastaavalla tasolla saarnat arvot estimoituun re'laatioon. Edellistä ad hoe-menettelyä perustellummin voidaan tuottavuusyhtälölähestymistavassa muodostaa yhtälö
työpandksen tuottavuudelle potentiaalisen tuotannon uralla. Yhtälön rakenneparametritestimoidaan mallista, jossa suhteure'taan 'tuotantofunktiosta optimoinnin kautta johdettu työpanoksen kysyntä
vastaavaan !kysyntään po'tentiaali:seHa tasolla.
Näitä lähestymistapoja soveltavia ,tutkimuksia 3<'> ovat mm. OECD
33. Esim Clark käyttäij painotettua työ- ja pääomapanoksen kombinaatiota siten,
että It = Kt1 / 3 Li2/ 3 . Clark, P. K.: Potential GNP in the United States, 1948-1980,
artikkelikokoelmassa U.S. Productive Capacity: Estimating the Utilization Gap, Center
for the study of American Business, Working Paper 23, 1977b.
34. Esimerkiksi OECD:n tutkimuksessa käytetään mallia

~ h = a + bt + ct2 + dUt + eUt+l, josta laskettu potentiaalinen
L
QP = LP (e a + bt + ct2 + dU*t + eU*t+l), LP = potentiaalinen työvoima.
ln (

OECD: The Growth
Poliey, Paris, 1970.

of

tuotanto on

Output 1960-1980: Retrospect, Prospect and Problems

of

35. OECD (1970), mt,; Perry, G. L.: Labor Force Structure, Potential Output, and
Productivity, Brookings Papers on Economic Activity, 1971; Perry, G. L. (1977), mt.;
Clark, P. K.: A New Estimate of Potential GNP, The United States Congress, Joint
Economic Committee, Washington, 1977a.
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(1970), Perry (1971 ja 1977) sekä Yhdysvaltain presidentin neuvonantajaryhmässä tuO'tetut 'tutkimukset Clark (1977 a ja b). Perry ja
Clark O'vat ottaneet tutkimuksissaan huO'miO'O'n luO'nnO'llisen työttömyysasteen siirtymät potentiaalista työvaimaa laskiessaan, ja myös
OECD:n 36 tutkimuksissa O'n viitattu tämän muutO'ksen tarkastelun
merkitykseen.
Kirjoittaja O'n itse soveltanut Heisingin kauppakarkeakoulussa tekemässään tutkimuksessa jälkimmäisenä mainittua, työpanoksen kysyntään perustuvaa maHia Suomien lyhyen aikavälin potentiaalisen
tuotannon määrittämiseksi neljännesvuO'sittain ajanjaksalle 19661977. Laskelmassa ~äytetyl1e luO'nnO'lUselle työttö,myysasteeUe on
estimoitu aikaura, joka on asetettu kulkemaan vuoden 1970 havaintO'pisteen (1.9 %) kautta, koska kO'. vuO'nna ETLA arvioi tO'dellisen
tuO'tannO'n vastanneen pO'tentiaalista tuO'tantoa. Edellisen kanssa kO'nsistentiksi alWiO'ksi vuoden 1977 viimeisel!le neljännekselle estimoitiin
3.9 %:n 1uO'nnO'llinen työttömyysaste käyttäen Clarkin esittämää, eri
ikä- ja sukupuO'Uryhmien työttömyysasteiden vertailuun perustuvaa
menetelmää.
Alla esitän (kuviO'iden avuHa yhteenvedO'n eräistä 'laskelmieni tuloksista. Kuviossa 1 on esitetty tO'dellisen, kiinteähintaisen BKT:n
aikasarja, ETLAn neljännesvuO'sitasO'lle muunnettu sarja sekä potentiaa1isen tuO'tannO'n estimoitu aikasarja QP 1 .
Kuviossa 2 on 'esit~tty vastaavat suhteelliset tuO'tantO'kuilut sekä
myös estimoitua aikasarjaa QP 2 vastaava kuilu. Aikasarjan QP 1 laskenta perustuu O'letukseen, että pOltentiaaUsen tuO'tannO'n uralla valMllj. mk
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Kuvio 1. BKT:n määrä (QA), ETLAn potentiaalisen BKT:n trendi (QPETLA) sekä estimoitu potentiaalinen BKT (QPl).

36. OECD (1970), mt., s. 234-235; OECD (1973), mt., s. 8.
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litsevan reaalipalkan suhde edellisen viiden vuoden keskiarvoon on
vakio, ja tämä oletus on tehty lasketta,essa estimoiduista työhön osalHstumisyhtälöistä työvoiman Itarjontaa. Vastaava oletus aikasarjaa
QP 2 laskettaessa on se, että toteutunut reaalipalkka vallitsisi myös
potentiaalisen tuotannon uralla 'lyhyellä aikavälillä. Koska QP 1 ja
QP 2 urat poikkeavat verraiten vähän 'toisistaan, tasomuuttujia esittävään kuvioon 1 on piir~etty selvyyden vuoksi vain edellinen näistä
urista. Kuvion 2 alaosaan on piirretty työttömyysastekuii u, ts. työttömyysasteen (UA %) 'Poikkeama luonnollisesta työittömyysasteesta
(UP %).
Lyhyenä yhteenvetona kuvioista voidaan havaita ETLAn ja tässä
estimoitujen aikasarjoj,en erkaantuminen vuoden 1974 toisesta neljänneksestä lukien ja estimoitujen aikasarjojen osoittama alhaisempi
potentiaalisen tuotannon taso sen jälkeen. Pääasiallinen syy liittyy
luonnollisen työttömyysaste en 'estimoituun kehiitykseen. ETLAn sarja palautuu todellisen tuotannon tasolle jo vuoden -74 viimeisel1ä
neljänneksellä, kun taas omien laskelmieni mukaan palautuminen
inflatorisesta tilanteesta tapahtuu vasta vuoden -75 kolmannella neljänneksellä. Toteutuneen iyöttömyysasteen voimakas kohoa,minen
sen jälkeen on aiheuttanut suuria tuotantokuHuja, mutta estimoidun,

"

QP ETLA
./ QP2

10

.:" /

.;,'
.I
........' I

:.

I

:/,.. ,.J

:,
- 2

- 4

61;

67

68

69

7C

71 72

73

74

75

76

- 2
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samanaikaisen luonnollisen työttömyysasteen kohoamisen vuoksi tuotantokuilut eivät o'le niin suuria kuin ETLAn arvioiden mukaan.
A~kaurista QP 1 ja QP 2 voidaan todeta, että koska vuosina -76 ja
-77 r'eaalipaH~koj,en suhde edeltävien viiden vuoden keskiarvoon on
ollut selvästi keskitason alapuolella, palkkojen palautumisen huomioonottava maIti tuottaa vertailussa alhaisemman potentiaalisen tuotannon uran (QP 1) .

2.5. Tuotantofunktiot
Teoreettisesti ,ehlkä perusteHuin tapa pitkän aikavälin potentiaalisen
tuotannon 'määrittämiseksi on tuO'tantofunktion estimoiminen ja näin
saatujen param'etriestimaattien käyttö funktion arvoa laskeibtaessa,
kun argumentteina ovat muuttujille täyskäyttöisyystasolla estimoidut arvot. Menetelmä on tulkinnallisesti -suoraviivainen, koska potentiaalinen tuotanto saadaan matemaattisena funktiona ikäytettäiVissä olevista panostekijöistä, edellyttäen, että param,etrit ovat riippumattomia kapasiteetin käyttöasteesta.
Pitkän aIkavälin mallille o~,ennaise't eri-ikäisten pääomahyödykkeiden aggregointi, teknisen kehityksen matllittaminen sekä panostekijöiden laadun muutosten sisällyttäminen relaatioon ovat vaikeasti
ratkaistavia vaiheita aggr'egaattifunktiota käytettäessä.
Estimointivai!keudet liittyvät tavallisesti multikollineaarisuuteen
sekä panostekijöiden mittaamiseen, jonoin harhaisten parametrien
kautta saatetaan menettää tämän ralkerrte,eHisen lähestymistavan etu
paika1listaa portentiaaHsen tuotannon muutoksen tä,smälliset syyt. Toisinaan työttömyysasteesta on johdettu pääoman käyttöastetta osoittava muuttuja,37 toisinaan taas pääomakarrtasarjan heikon laadun
vuoksi koko muuttuja on jouduttu jättämään estimoinnista pois.sS
Aggregaattituotantofunktiota on käYltetty ainoastaan teollisuuden
potentiaalisen tuotannon laskemiseksi, ja koko potentiaalinen BKT
37. Esim. Klein, L. R. - R. S. Preston (1967), mt.; Solow, R. M.: Technical Change
and the Aggregate Production Function, Review of' Economics and Statistics, 1957;
Lund, P. J.: Capacity and Capital Utilization: A Note, The Manchester School of Economic and Social Studies, 1971; You, J. K.: Capital Utilization, Productivity, and Output
Cap, Review of Economics and Statistics, 1979.
38. Esim. Kuh, E.: Measurement of Potential Output, American Economic Review,
1966; Black, S. W. - R. R. Russell: An Alternative Estimate of Potential GNP, Review
of Economics and Statistics, 1969.
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on tavallisesti laskettu teollisuuden potentiaalisen tuotannon sekä
muiden sektoreiden todellisen tuotannon 'summana. On jossain määrin vafk,eata määrätä sitä osaa potentiaalisesta työvoimasta, joka on
teollisuuden käytettävissä. Aflokointiyritykset oHsivat tarkoituksettomia, mikäli työvoima oHsi toimialoj-en suhteen täysin liikkuva tuotannontekijä eikä toimialojen suhdannekehityiksessä olisi säännönmukaisuutta. Käytännössä kuitenkin työvoiman liikkuvuus on teollisuuden ja muiden toimialoj-en välillä rajoitettua, erityisesti ammattitaitoisten työntekijöiden osalta, ja 'lisäksi teol'lisuuden aktiviteettitason heaahtelut ovat kiinteässä yhteydessä koko kansantaloudessa tapautuvaan vaihteluun. Siksi on mahdollista estimoida stabiiH empiirinen relaatio teollisuuden työllisyyden ja koko kansantalouden työllisyyden välHle, ja tästä relaatiosta määräitä Ise osa työvoimasta, joka
on teo'llisuuden käytettävissä kansantalouden täys'työIHsyysti'lanteessa. 39
Tavallisesti tuotantofunktion on ole,tettu olevan Cobb-Douglas
-tyyppiä, minlkä lisäksi on asetettu rajoituksia mallin parametreille
esim. spesifioimaUa vakio skaalatuotot. Toisaalta N'elson 40 on osoittanut,ettäederIyttäen ettei pääoma/työvoima -suhde muutu kovin
nopeasti, CES-funktion käyttäminen Cobb-Douglas -funktion asemesta lyhyen aikavälin taloudellista kasvua selitettäessä ei merkittävästi
muuta tuloksia.
Eräissä uusissa tutkimuksissa on pyritty eksplisiittisesti ottamaan
huomioon energian suhteellisen hinnan nousu vuonna 1973. Artus 41
tekee tämän dummy-muuttujan avulla, Rasche ja Tatom 42 sekä
Eckstein ja Heien 43 ovat sisällyttäneet energian omana tuO'tannonte•
kij änään tuO'tantofunktioon.
Edellä puh'eena oHeessa staattisessa tuotantofunlktiolähestymistavassa oletetaan, ,että tuotanto määräyrtyy yksikäsitteisesti kOe aika39. Artus, J. R. (1977), mt., s. 3.
40. Nelson, R. R.: The CES Production Function and Economic Growth Projections,
Review
41.
42.
Federal

of Economics and Statistics. 1965.
Artus, J. R. (1977), mt.
Rasche, R. H. - J. A. Tatom: Energy Resources and Potential GNP, Review,
Reserve Bank of St. Louis, 1977b.

43. Eckstein, A. J. - D. M. Heien: Estimating Potential Output for the U.S. Economy in a Model Framework, teoksessa U.S. Congress, Joint Economic Committee:
Achieving the Goals of the Employment Act of 1946 - Thirtieth Anniversary Review,

1976.
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periodina käytettävissä olevista tuotannontekijäpanoksista. Reaalimaailmassa on kuitenkin odotuksia ja sopeutumisviiveiiä niin, että
lyhytarkainen kysynnän ja tuotannon kasvu viiväs'tettynä vaikuttaa
tuotannont,ekijöiden kysyntää lisäävästi. Siten on todennäköisrtä, että esim. kunakin periodina käytetty työvoiman määrä ei ole optimaalinen siinä mielessä, että se vastaisi pitkällä a~kavälillä saman ttuotoksen aikaansaamiseksi haluttua työvoiman määrää. Tällaisia sopeutumisprose1sseja maUintavia dynaamisia tuotantofunktioita ovat
käyttäneet Kuh/ 4 Black ja Russell/ 5 Briscoe, O'Brien ja Smyth 46 sekä Artus 47 teollisuuden potentiaalisen tuotannon laslkemiseksi. Säännöllisesti aggregaattituotantofunktioon perustuvia laskelmia on julkaistu Japanissa, Länsi-Saksassa ja Kanadassa.

3. Lopuksi
Potentiaalinen tuotanto on todettu tarjonta!käsitteeksi, jonka tason
determinantteina ovat tuotannontekijöiden varannot ja niiden täyskäyttöisyysasteet,dlemassaoleva teknologia ja institutionaaliset puitteet sekä tuotantorakenne. Määrittelyyn Hittyvällä ,ehdolla suhteellisen vakaasta hintakehityksestä on pyritty takaamaan sellainen referenssitaso työvoiman ja pääoman käyttö astei'lle , joiden jatkuva ylläpitäminen on periaatte'essa mahdollista. Siksi ehto on nähtävä niin,
että määrittelyn kannalta relevanttia on vain se osa hintatason noususta, johon tuotannontekIjöiden käyttöasteen nostaminen vaikuttaa.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä luonnollisen työtitömyysasteen asettamiseen sekä siihen vaikuttaneiden tekij öiden kvantifioimiseen. Paitsi välittömästi potentiaalisen tuotannon määrittelyn kautta, täystyöHisyysasteen va'linnalla on merkitystä myös välillisesti työhön osallistumiseen ja työllistä kohden 'laskettuihin työtunt1eihin vaikuttavana tekijänä.
Potentiaalisen tuotannon, ja siten talouden tarjontapuolen, tarkastelu on välttämätöntä liittää kysyntäpuoleen asettamalla kysymys
44.
45.
46.
47.

Kuh, E. (1966), mt.
Black, S. w. - R. R. Russell (1969), mt.
Briscoe, G. - P. Q'Brien - D. J. Smyth (1970), mt.
Artus, J. R. (1977), mt.
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siitä, voidaan1ko todellisuudessa :tuotannontekijöiden käyttöastetta
nostaa ilman kysynnän rakenteen ja tuotantorakenteen muuttumista.
Edellä on lyhyesti esitelty myös erIlaisia potentiaalisen kokonaistuotannon mittaamistapoja, joiden sekä teoreettinen perusteltavuus
että soveltamisen joustavuus vaihtelevat. Vertailevaa analyysiä näiden tapojen tuldksellisuudesta 'eri käyttötarkoitus1ten näkökulmasta
ja mahdollisesta systemaattisesta poikkeavuudesta ei kuitenkaan Suomessa ole suoritettu.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

KATSAUKSIA

Entä nyt »uusi taloushistoria»?
Orjuuden taloushistoria 1970-luvulla

RIITTA HJERPPE

1. Uusi taloushistoria vakiintuu
Vuonna 1958 Alfred H. Conrad ja John
R. Meyer julkaisivat käänteentekevän
artikkelinsa The Economics of Slavery
in the Antebellum South.! Sitä on nimitetty uuden tutkimussuuntauksen ns.
uuden taloushistorian ensimmäiseksi
edustajaksi. Siinä tekijät eksplisiittisen
taloustieteen mallin avulla laskivat, että Yhdysvalloissa neekeriorjan pito
1850-luvulla tuotti investoinnille jokseenkin saman koron kuin hyviin arvopapereihin sijoittaminen. Tällä he kumosivat myytin, että orjien pito olisi
ollut kannattamatonta ja tästä syystä
orjuus olisi lähivuosina lakannut ilman
sisällissotaakin.
Uudessa taloushistoriassa käytettiin
siis hyväksi tietoisesti taloustieteellistä
analyysiä ja ekonometristä tekniikkaa
taloushistoriallisten ongelmien ratkaisemisessa. Uuden taloushistorian näkyvimpien edustajien Robert William
Fogelin ja Stanley L. Engermanin mukaan olemassa olevan laajan arkisto- ja
1. Journal of Political Economy, volo 66,
1958 sekä mm. New Economic History, ed.
Peter Temin, Middlesex 1973.
4

tilasto aineiston analyysin ja tulkinnan
on tehnyt mahdolliseksi taloustieteen,
tilastotieteen, sovelletun ma tema tiikan
ja tietokoneiden nopea kehittyminen
toisen maailmansodan jälkeen. 2
1960-luvulla amerikkalainen uusi taloushistoria puhutti historiantutkijoita
puolesta ja vastaan. 3 Uuden taloushistorian edustajat esittivät enemmän tai
vähemmän vakuuttavia näyttöjä taloustieteen mallien j aekonometristen laskelmien käytön eduista taloushistorian
tutkimuksessa. He moittivat samalla
traditionaalisen koulukunnan edustajia
umpimähkäisyydestä ja epäjohdonmukaisuudesta tutkimuksissa, joista teoreettinen mallirakennelma j aeksplisiittiset mittaukset puuttuivat. Traditionalistit puolestaan pitivät uutta taloushistoriaa paitsi vaikeatajuisena ja usein
ikävänä, koska siitä puuttui kuvailevien
detaljien runsautta, myös liian yksipuolisena kun mallien avulla »etukäteen»
määrättiin, mitä muuttujia käsiteltiin.
2. Robert William Fogel-Stanley L. Engerman: Time on the Cross. The Economics of
American Negro Slavery, Boston 1974, s. 4.
3. Ks. esim. Riitta Hjerppe: Uusi taloushistoria. Kansantaloudellinen aikakauskirja

1971: 4.
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1970-luvulla uusi taloushistoria näyttää
vakiinnuttaneen asemansa yhtenä tutkimussuuntauksena muiden joukossa
siinä määrin, että olisi korkea aika
miettiä parempi nimi tälle runsaat 20
vuotta vanhalle koulukunnalle.
1960-luvulla keskeisiä uuden taloushistorian tutkimusaiheita olivat rautateiden vaikutus taloudelliseen kasvuun
ja merenkulkusäännösten vaikutus Pohjois-Amerikan kolonioihin. 4 1960-luvun
jälkipuoliskolla uuden taloushistorian
käyttö laajeni nopeasti yhä useampia
talouden sektoreita koskevaksi ja 1970luvulla tämä kasvu on jatkunut. Ns.
kasvututkimusten alalla on paranneltu
kansantulolukuja. Moses Abramowitz
ja Paul David ovat olleet tässä aktiivisina. 5 Tuloksena on ollut aikaisempia
laskelmia hitaampi talouden kasvu
1800-luvulla, kun markkinattomat toiminnat kuten maatalousmaan parannukset ja kotitarveteollisuus on arvioitu
mukaan. Tässä Abramowitz ja David
ovat ammentaneet inspiraatiota William
Nordhausin ja James Tobinin taloudel" lisen hyvinvoinnin mittaamista käsittelevästä artikkelista Is Growth Obsolete. 6
Peter Temin ja Paul A. David ovat
eksplikoineet vanhaa Rothbard-Habakkuk -teesin nimellä kulkevaa väitettä
Amerikan talouden tehokkuudesta 1800-

luvun puolivälissä: amerikkalaiset käyttivät enemmän ja parempia koneita tuotannossa kuin esim. englantilaiset. Davidin mukaan 1800-luvulla Yhdysvalloissa työvoiman tarjonta oli lyhyellä
tähtäyksellä joustamatonta ja tämä johti työtä säästäviin innovaatioihin. 8
Vuonna 1976 Peter Temin julkaisi
keynesiläisen, kulutuksen laskuun perustuvan selityksensä suuren lamakauden syistä teoksessaan Did Monetary Forces Cause the Great Depression?9 Arvostelijoiden mielestä hän
ei tällä kumonnut 1960-luvulta peräisin
olevaa Milton Friedmanin ja Anna
Schwartzin monetaristista selitystä,
mutta osoitti kuitenkin sen odotettua
heikommaksi. 1o

4. Keskl:lstelu rautateistä on jatkunut
1970-luvulla; ks. esim. R.W. Fogel: Notes on
the Social Savings Controversy, Journal of
Economic History 39 (March 1979).
5;. Moses Abramowitz-Paul A. David:

10. Milton Friedman-Anna Schwartz: A
Monetary History of the United States, Princeton 1963; Thomas Mayer: Money and the
Great Depression: A Critique of Professor
Temin's Thesis, Explorations in Economic
History 15 (April 1978).

Economic Growth in America: Histoncal
Parables and Realities, De Economist, 121 (3),
1973 ja lyhennettynä Reinterpretating Economic Growth: Parables and Realities,
American Economic Review 73 (May 1973).
6. Julkaistu teoksessa The Measurement
of Economic and Social Performance, ed.
Milton Moss, N.B.E.P. New York 1973.

2. Uusi tulkinta orjuudesta
1970-luvulla amerikkalaiset uuden taloushistorian edustajat ovat joutuneet
vakavaan, laajaa julkisuutta saaneeseen
kiistaan keskenään. l l Kiistan sai ai7. Ks. esim. Paul A. David: Technical
Choice, Innovation and Economic Growth.
Essays on American and British Experience
in the Nineteenth Century, New York 1975,

s. 24-30.
8. David, mt. s. 19, 86-91.
9. New York 1976.

11. Uuden taloushistorian kehitykselle oli
ominaista 1960-luvullakin vilkas keskustelu
uusista tutkimustuloksista, voimakas kritiikki ja usein tulosten parantaminen keskustelun virikkeiden pohjalta. Mm. kansantulolukujen parantamisessa tällainen vuorovaikutus on selvästi nähtävissä. Ks. esim. Paul
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kaan vuonna 1974 ilmestynyt Robert W.
Fogelin ja Stanley L. Engermanin julkaisema teos Time on the Cross, jossa
he kirjoittivat »uudelleen» mustan miehen orjuuden historian uuden taloushistorian avulla. Conrad ja Mayer emo
artikkelissaan totesivat vain investoinnit orjiin tuottaviksi. He eivät käsitelleet orjuutta toimivana systeeminä.
Fogel ja Engerman kuvaavat koko mustan miehen maailmaa etelässä: tuloja,
ammatillisia mahdollisuuksia, avioliittoa ja lasten kasvatusta, perhe-elämää, kulttuurin kehittymistä, isäntäorja suhdetta ja näistä päättelemällä
orjuuden psyykkistä vaikutusta mustaan väestöön. 12
Teos sisältää mielenkiintoista faktatietoa. Afrikasta vietiin vuosina 15001870 yhteensä 9,5 milj. orjaa, näistä
yli 6 miljoonaa vuosina 1700-1810.
»Uuteen maailmaan» vuosina 15001870 viedyistä joutui 6 % Pohjois-Ame··
rikan kolonioihin, myöhemmin Yhdysvaltoihin. Brasilian sekä Espanjan, Englannin ja Ranskan koloniat Keski- ja
A. David: The Growth of Real Product in
the U.S. before 1840: New Evidence and
Controlled Conjectures, Journal of Economic History 27 (June 1967); Robert E. Gallman: The Statistical Approach: FundamentaI Concepts as Applied to History, teoksessa
George R. Taylor-L.S. Ellsworth, eds. Approaches to American Economic History,

Charlottesville 1971; Abramowitz-David,
ma.; Paul A. David: Invention and Accumulation in America's Economic Growth: A
Nineteenth Century Parable, Journal of
Monetary Economics, Supplementary Series

voI. 6, 1977.
12. Robert W. Fogel-Stanley L. Engerman, mt. toinen osa Time on the Cross: Evidence and Methods - A Supplement, Boston
1974. Reckoning with Slavery. A Critical
Study in the Quantitative History of American Negro Slavery, New York 1976, s. 5.

Etelä-Amerikassa vastasivat lähes koko
muusta osasta ja suurimman tuontialueen Brasilian, osuus yksin oli 38 0/ 0•
Orjakaupan kukoistus ja suuntautuminen 1700-luvulla Keski- ja Etelä-Amerikkaan johtui sokerin viljelyn nopeasta
laajenemisesta. Tämä puolestaan oli
seurausta Euroopan kasvavasta makean
nälästä. l3
Uudet tuloksensa Yhdysvaltain orjuudesta Fogel ja Engerman tiivistävät
kymmeneksi kohdaksi teoksensa alkulehdillä: 14
1. Orjuus oli rationaalinen työvoiman käyttötapa, joka säilyi hengissä,
koska se tuotti voittoa. Orjiin sijoitettujen investointien tuotto oli verrattavissa muihin investointimahdollisuuksiin.
2. Sisällissodan aattona orjuus kukoistieikä osoittanut merkkejä lähestyvästä taloudellisista syistä tapahtuvasta
1uhistumisesta.
3. 1850-luvulla orjien omistajat suhtautuivat optimistisesti työvoimajärjestelyihinsä ja uskoivat taloudelliseen
kukoistukseen.
4. Orjamaatalous oli tehokasta 35 % tehokkaampaa kuin perheviljelmillä pohjoisvaltioissa.
5. Pelloilla työskentelevä orja oli
tyypillisesti ahkera työntekijä - ahkerampi kuin valkoinen.
6. Orjatyövoima voitiin sopeuttaa
teollisuustyöhön, ja orjien kysyntä oli
nopeammassa kasvussa etelän kaupungeissa kuin maaseudulla.
7. Orjaperhettä ei yleensä uhannut
hajoittaminen myymällä eikä seksuaalinen väärinkäyttö. Orjaperheiden sta13. Fogel-Engerman, mt. 1, s.

~5-19.

14. Fogel-Engerman, mt. 1, s. 4-6.
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biilisuuden edistäminen oli omistajan
edun mukaista.
8. Orjien materiaalinen hyvinvointi
oli jokseenkin samalla tasolla kuin vapaiden teollisuustyöntekijöiden.
9. Orjia riistettiin, koska osa tulosta,
jonka he tuottivat, meni omistajalle.
Kuitenkin orja sai hyväkseen 90 % tulosta, jonka hän elinaikanaan tuotti.
10. Vuosina 1840-1860 etelävaltioiden talous kasvoi erittäin nopeasti, nopeammin kuin pohjoisvaltioiden ja
vuonna 1860 kokonaistuotanto henkeä
kohti oli huomattava verrattuna mm.
useisiin Euroopan maihin.
Kirjansa loppuluvussa Fogel ja Engerman kysyvät, mistä johtuu, että neekeriorjuudesta on aikaisemmin saatu
niin väärä kuva. Syyksi he arvelevat
mm., että orjuuden vastustajat mustamaalasivat ja liioittelivat kuvatessaan
orjien oloja saadakseen muutoksen aikaan. Lisäksi Fogel ja Engerman esittävät, että neekereiden olot huononivat
sisällissodan jälkeen. Odotettavissa oleva elinikä laski 10 %, ruokavalio heikkeni, samoin terveys. Ammattitaitoisten
osuus laski. Ammattitaitoiset käsityöläiset suljettiin pois joistakin entisistä
ammateista ja uusia mahdollisuuksia ei
avautunut. Tuloerot mustien ja valkoisten välillä kasvoivat sisällissodasta toiseen maailmansotaan. 15

3. Uuden tulkinnan kritiikki
Ilmestyessään teos sai laajaa huomiota
tiedotusvälineissä. Reader' s Digest ja
N ew York Times Literary Supplement
julkaisivat siitä kiittäviä arvosteluja.
Teos onkin erittäin sujuva ja helppolu15. Fogel-Engerman, mt. I, s. 260-261.

kuinen ajanviete, jota nootit eivät häiritse; nootit, tekniset huomautukset ja
teoreettiset pohdinnat tuloksiin pääsemisestä on julkaistu toisessa niteessä.
Fogel ja Engerman ovatkin todenneet
itse, että toinen nide on yhteiskuntatiedettä; ensimmäisessä niteessä he ovat
tulkitessaan yleiskielelle toisen niteen
tulokset siirtyneet samalla traditionaalisen historian puolelle. 16 Uusi tulkinta
sai siis positiivisen vastaanoton »tavalliselta» yleisöltä. Eräs kriitikko tosin
ylistäessään kirjan kaunokirjallista voimaa ja väitteiden uutuutta jatkoi, että
lienee syytä uuden taloushistorian ammattimiesten käyttää perinpohj aista,
säästelemätöntä kritiikkiä tutkiessaan
Fogelin ja Engermanin aineistoa, metodeja ja tuloksia. 17 Eivätkä ammattimiehet säästelleet sanojaan. Keskustelu Fogelin ja Engermanin kirjasta lähti aikakauskirjoissa liikkeelle jo samana vuonna ja on jatkunut kuluneet vuodet. 18
Vuonna 1976 kuusi voimakkaan kritiikin esittäjää Paul A. David, Herbert G.
Gutman, Richard Sutch, Peter Temin,
Gavin Wright ja Kenneth M. Stampp,
kaikki eturivin taloushistorioitsijoita ja
Stamppia lukuunottamatta uuden taloushistorian edustajia suorittivat vastavedon. He muokkasivat aikakauskirjoissa esittämänsä oppineet arvostelut
luettavampaan, populaarimpaan muotoon ja julkaisivat ne teoksena Reckoning with Slavery. A Critical Study in
the Quantitative History of American
Negro Slavery. On silti todettava, että
yleistajuisuuteen pyrkimisestä huoli16. Reckoning with Slavery, s. 5.
17. Reckoning with Slavery, s. vi.
18. Paul A. David-Peter Temin: Slavery:
The Progressive Institution? Journal of Economic History, VoI. XXXIV (Sep 1974).
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matta sekä Fogelin ja Engermanin että
arvostelijoiden ymmärtäminen vaatii
hyvät perustiedot yhteiskuntatieteiden
alalta.
Stampp kokoaa Fogelin ja Engermauin uudet teesit ja arvostelijoiden tärkeimmät huomautukset näihin kirjan
johdantoluvussa. Stamppin mukaan Fogel ja Engerman ovat käyttäneet paljon aikaa olemattomien myyttien kaatamiseen. 19 Fogel ja Engerman ovat
teoksessaan luoneet »traditionaalisen»
kuvan orjuudesta, jota ovat lähteneet
kumoamaan. Kuitenkaan tätä traditionaalista kuvaa ei liitetä kehenkään henkilöön tai henkilöihin eikä Stamppin
mielestä voidakaan, koska tällaista kuvaa ei 1900-luvulla ole ollut. Niinpä
useimmat taloushistorioitsijat ovat ajatelleet jo kauan samoin kuin Fogel ja
Engerman neljästä ensimmäisestä kohdasta. 2o Ainoa uutuus niissä on 35 olo tehokkaampi orjamaatalous. David ja Temin väittivät artikkelissaan, että kysymyksen asettelu on kyseenalainen ja
mittaaminen mahdotonta, koska etelän
ja pohjoisen maatalous oli niin erilaista. Fogel ja Engerman eivät mittaa
tuottavuutta fyysisenä tehokkuutena
vaan maatalouden kokonaistuottona
pinta-alaa kohti. Kuitenkin yhteisten
viljelylajikkeiden viljelyksessä Davidin
ja Teminin mukaan pohjoisen farmit
olivat tehokkaampia, mutta 1850-luvulla ,erityisen hyvin kaupaksi käynyttä
puuvillaa ei pohjoisessa voinut viljellä.
Etelän maatalouden tehokkuus johtui
näin ollen puuvillasta eikä mustista tai
valkoisista työntekij öistä. 21
Lisäksi Fogelin ja Engermanin kol19. Reckoning with Slavery, s. 11.
20. Reckoning with Slavery, s. 12-13.
21. Reckoning with Slavery, s. 218-223.

mas tulos orjanomistajien optimistisuudesta vaikuttaa arvostelijoiden mielestä
»epäilyttävältä kvantitatiiviselta harjoitukselta, j ota tukee pinnallinen, epäsystemaattinen kirjallisten lähteiden tutkimus».22 Siinä mm. Fogel ja Engerman
kontrafaktuaalisesti arvioivat orjien todennäköistä hintakehitystä 1860-1890,
mikäli orjuutta ei olisi lakkautettu. Laskelma perustuu toteutuneeseen puuvillan tarjontaan ja hintoihin, neekereiden
osuuteen väestöstä sekä korkotasoon.
Tuloksena on, että orjien hinnat olisivat nousseet 1,4 Olo vuodessa. 23 Gavin
Wrightin mielestä orjuuden jatkuessa
puuvillan tarjonta ja hintataso todennäköisesti olisi muodostunut toisenlaiseksi, tarjonta suuremmaksi ja hinnat
alhaisemmiksi sekä näin ollen orjien
hinta alhaisemmaksi. Lisäksi ilman sotaa neekereiden osuus väestöstä olisi
ollut korkeampi vuonna 1890. Mutta
vaikka toteutuneet arvot olisivat pitäneetkin paikkansa vuonna 1890 orjuuden vallitessa, puuvillan kysynnän hidas kasvu ei olisi voinut johtaa näin nopeaan orjien hinnan nousuun. Wrightin
mukaan orjien hintojen lasku olisi ollut
todennäköisempi kehitys, koska maailman puuvillan kysyntä kasvoi hitaasti
verrattuna sotaa edeltäneisiin vuosikymmeniin. 24
22. Reckoning with Slavery, s. 13.

23. Fogel-Engerman, mt. I, s. 95-97.
24. Reckoning with Slavery, s. 309-311.

Tässä esimerkissä näkyy kontrafaktuaalisten olettamusten vaikeus: minkä muuttujien
voidaan olettaa kehittyvän toteutuneella tavalla jonkin tekijän puuttuessa, mitkä muuttujat käyttäytyvät toisin.
Gavin Wright puhuu tässä yhteydessä
maailman puuvillan kysynnän romahtamisesta 1860-luvulla. Ainakin Suomen kokemuksen kannalta tämä on outo väite, vaikka
taloudellinen kasvu 1860-luvulla olikin hi-
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Kuudennen kohdan on tutkimustuloksenaan esittänyt neljä vuotta ennen
Fogelia ja Engermania Robert Starobin. 25 Seitsemäs ja kymmenes kohta
olivat myös vanhoja tuttuja Stamppille
ja kumppaneille, ne ovat olleet tiedossa 10-15 vuotta.
Jäljelle jäi toisin sanoen kolme uutta
seikkaa, kohdat 5, 8 ja 9 Fogelin ja Engermanin listalta. Viidennen väitteen
David ja T·emin hylkäävät samoin perustein kuin edell~ kohdan nelj ä etelän
maatalouden tehokkuudesta. Varsinkin
vuoden 1859 poikkeuksellisen hyvä
puuvillasato sai etelän maatalouden
tuoton korkeaksi, josta seikasta viidennen kohdan johtopäätös on tehty.26 Kahdeksannen kuten seitsemännenkin kohdan johtopäätöksissä arvostelijat ovat
löytäneet useita virheitä ja vääriä korostuksia. Mm. orjien parhaita asumuksia ja elinoloja on verrattu kaikkein
köyhimpien vapaiden työntekijöiden
oloihin. Mustien käyttämän ravinnon
määrän väheneminen on saattanut olla
myös seurausta ravinnon tarpeen vähenemisestä, sillä vapaa mies ei todennäköisesti missään oloissa työskennellyt
yhtä pitkää raskasta työpäivää kuin orjan oli pakko. 27
Orjien kohtelusta Fogel ja Engerman
ottavat esimerkiksi yhden plantaasin
tiedot orjien ruumiillisesta kurituksesta. Noin 200 orjan - näistä 120 työvoimaan kuuluvia - tilalla noin kahden
dasta. Suomen puuvillatehtaat olisivat ostaneet puuvillaa, jos sitä Amerikan sisällissodan aikaan olisi ollut saatavissa. Suomen kannalta puuvillan tarjonta romahti
1860-luvun alussa.
25. Reckoning with Slavery, s. 13.
26. Reckoning with Slavery, s. 209-214;
ks. myös 312-316.
27. Reckoning with Slavery, s. 346-347.

vuoden aikana ruoskittiin orja 160 kertaa eli 0,7 kertaa työvoimaan kuulunutta orjaa kohti vuodessa. 28 Gutman ja
Sutch ohittavat lyhyellä maininnalla
yhden plantaasin tietojen riittämättömyyden orjien kohtelun yleistämiseen
ja toteavat kuten Fogel ja Engermankin, että muuta ei ole olemassa. He täsmentävät Fogelin ja Engermanin tietoja: yhteensä 129 orjaa, näistä 57-77
työvoimaan kuuluvaa, 23 kuukautta ja
175 ruoskimista eli 1,19 ruoskimista työvoimaan kuuluvaaorjaa kohti vuodessa. Mutta Gutman ja Sutch esittävät
asian myös toisin: tilalla ruoskittiin orja
joka neljäs päivä. Kun ruoskiminen oli
julkinen tilaisuus, jossa muiden orjien
ilmeisesti oli oltava läsnä, se oli erittäin
vaikuttava, ja rangaistuksen vaara oli
selvästi koko ajan lähellä. 29
Fogel ja Engerman tekevät johtopäätöksiä mm. orjien seksuaalisen kanssakäymisen alkamisen aj ankohdasta. He
esittävät, että neekerinaiset synnyttivät
ensimmäisen lapsensa keskimäärin 22,5vuotiaina (mediaani 20,8 vuotta). Tästä
he päättelevät, että ensisynnyttäjät olivat varsin kypsiä ja yleensä jo naimisissa. Lisäksi he mm. tämän perusteella
tekevät johtopäätöksiä orjien seksuaalisesta käyttäytymisestä yleensä sekä
kumoavat »myyttiä», että naisorjia olisi painostettu synnyttämään nuorena ja
usein.Bo Gutmanin ja Sutchin mukaan
Fogel ja Engerman ovat jättäneet huomiotta seikan, että tässä on kysymys
ensimmäisestä 13-vuotiaaksi eläneestä
lapsesta. Gutman ja Sutch leikittelevät
sitten lapsikuolleisuuden luvuilla ja to28. Fogel-Engerman, mt. 1, s. 145.
29. Reckoning with Slavery, s. 60-62.

30. Fogel-Engerman, mt. 1, s. 84-85,
137-138.
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dennäköisyyksillä: 66 prosentin todennäköisyydellä 2-vuotiaan, toisena syntyneen lapsen vanhempi sisarus on vielä elossa. Todennäköisyys sille, että 4 v.
8 kk. vanha, kolmantena lapsena syntynyt on vanhin elossa oleva, on 17,8
prosenttia. Todennäköisyyslaskelmiensa
perusteella Gutman ja Sutch arvioivat,
että ensisynnyttäjien mediaani-ikä olisi
ollut 19,3 vuotta. 31
Yhdeksänteen kohtaan David ja Temin korjaavat isännälle menneen osan
orj an elinaikanaan tuottamasta tulosta
yli puoleksi eikä suinkaan 10 prosentiksi. 32
Yleisesti Fogelia ja Engermania on
arvosteltu siitä, että varsinaisessa tekstissä (ensimmäisessä osassa) ei ole nootteja, joten on vaikea päästä selville heidän käyttämistään lähteistä ja siitä, miten he ovat johtopäätöksiinsä tulleet.
Läheskään kaikkiin johtopäätöksiin tarvittavia seikkoja ei ole esitetty toisessa
osassa. Sitä paitsi suuri osa johtopäätöksistä on varsin impressionististen
kvantitatiivisten menetelmien varassa
ja rakentuu olettamusten varaan, joita
ei voida todentaa, sekä on lisäksi varsin poleemista sanontatavaltaan. Fogel
ja Engerman käyttävät kvantitatiivisia
menetelmiä useiden erilaisten, toisistaan irrallaan olevien ilmiöiden analysoimiseksi. 33 He pyrkivät sitten näiden
avulla, näitä yhteen liittämällä selittämään koko orjuusjärj'estelmän toimimista, vaikka toteavatkin itse, että yhteiskuntatieteet nykyisellään eivät pysty selittämään koko taloudellista käyttäytymistä, vain joitakin puolia siitä. 34
31. Reckoning with Slavery, s. 138-144.
32. Reckoning with Slavery, s. 198-20l.

Tässä kritiikki heitä kohtaan tuntuu
erityisen ankaralta. Arvostelijat sanovat, että Fogel ja Engerman ovat tehneet johtopäätöksiä paljon ohi sen, mihin heidän aineistonsa oikeuttaisi. Eräiden mielipiteiden mukaan he ovat esittäneet kaunistelevan kuvan orjuudesta,
ikäänkuin orjanomistajat olisivat pyrkineet ja onnistuneet istuttamaan oman
viktoriaanisen moraali- ja protestanttisen työn etiikan käsityksen orjiinsa.
»Neoklassisina» kapitalisteina orjanomistajat lisäksi kohtelivat orjiaan hyvin saadakseen parhaan työtuloksen
heistä. Stampp arvionsa lopuksi kysyy,
miksi Fogel ja Engerman ovat esittäneet näin miellyttävän kuvan orjuudesta. Kuinka heiltä on jäänyt huomaamatta valkoisten isäntien ja mustien orjien rationaalisen ja epärationaalisen
käyttäytymisen monimutkainen sekoitus? Stampp arvaa, että tähän on johtanut heidän halunsa saada kaikki sopimaan neoklassiseen käyttäytymismalliin. »Orjien pito oli taloudellisesti kannattavaa ... ja siksi ehkä Fogelin ja Engermanin mielestä kaikki muukin piti
saada näyttämään rationaaliselta.»35
Fogelin ja Engermanin puolustukseksi on sanottava, että heidän kriitikkonsa liioittelevat väittäessään, että Fogel
ja Engerman esittävät orjuutta koskevat tulokset ominaan. Fogelin ja Engermanin tavoitteena on selvästi ollut liittää yhteen ja popularisoida muiden tutkij oiden uudet tulokset, omien edelleen
kehittelyjensä tulokset sekä omien
uusien, laajojen tutkimustensa tulokset
koko orjuutta sisällissodan alla kuvaavaksi systeemiksi. Teoksen toinen osa
yleensä sisältää viittaukset käytettyyn
kirjallisuuteen ja antaa tunnustuksen

33. Fogel-Engerman, mt. II, s. 3-4.
34. Reckoning with Slavery, s. 9-10.

35. Reckoning with Slavery, s. 29-30.
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niiden tekijöille, vaikkakin erittäin vaikeasti lu~ttavassa muodossa. Joidenkin
tulosten kirjaaminen virheellisesti Fogelin ja Engermanin omiksi saattaa olla
työtapaturma tai useammin kuin kerran sattunut eri tutkijoiden tulo samaan
johtopäätökseen jokseenkin samaan aikaan toisistaan tietämättä. 36 Kieltämättä Fogelin ja Engermanin orjuuden kuvan »kauneus» ja harmoonisuus kuitenkin yllättää pahaa aavistamattoman lukijan.

4. Mitä uudelle taloushistorialle
nyt tapahtuu?
Mitä Time on the Cross ja sen aiheuttama keskustelu sitten merkitsee uudelle taloushistorialle? Keskustelu näyttää
pyörineen pääasiassa teoksen virheiden
ympärillä ja yleisemmät arviot toistaiseksi jokseenkin puuttuvat. Gavin
Wright, yksi uuden taloushistorian
edustaja, sanoo Fogelin ja Engermanin
teoksen arvostelun osaltaan antaneen
hänelle kimmokkeen teokseensa The
Political Economy of the Cotton
South. 37
Alkupuheessaan Wright toteaa teosta
kirjoittaessaan muuttaneensa käsitystään historian ja taloustieteen suhteesta. Vaikka uuden taloushistorian tulokset ovat usein olleet arvokkaita ja stimuloivia, olisi virhe määritellä taloushistoria taloustieteeksi, jota sovelletaan
vanhaan aineistoon. Sen sij aan taloushistorialla on paljon annettavaa talous36. Starobinin teos on Fogelin ja Engermanin kirjallisuusluettelossa (mt. II, s. 263).
37. Gavin Wright: The Political Economy
the Cotton South. Households, Markets,
and Wealth in the Nineteenth Century, New

of

York 1978.

tieteelle, koska taloudelliselle maailmalle mennyt aika on merkittävä. Esim.
resurssien allokaatiooneivät vaikuta
vain ajankohdan t preferenssit ja teknologia mutta myös kokemukset ja suoritukset menneisyydessä. Lähtökohdan
olosuhteet ovat merkittäviä, tapahtumien historiallinen järjestys on tärkeä,
ja samanlainen sysäys saattaa aiheuttaa
varsin erilaisia reaktioita eri aikoina. ss
Uuden taloushistorian kaksikymmenvuotistaivalta arvioi vuonna 1978 Donald N. McCloskey.39 Hän ei pannut
kovinkaan suurta painoa keskustelulle
Time on the Crossin ympärillä. Hän
kuitenkin totesi, että koska Fogel ja
Engerman ovat teoksensa toisessa osassa esittäneet johtopäätöstensä perustelut yksityiskohtaisesti, keskustelu niistä toteutuneella tavalla on ollut mahdollista. Muuten McCloskeyn mielestä
uuden taloushistorian tärkeimmät tulokset on tähän asti yleensä saavutettu
varsin yksinkertaisin taloustieteen välinein. Tästä huolimatta hän pitää
uuden taloushistorian edustajia tärkeänä taloustieteen teorioiden soveltajaryhmänä. Historian alalla uuden taloushistorian ,edustajat ovat uusine kysymyksenasetteluineen tunkeutuneet sellaisiinkin arkistoihin, jotka ovat historioitsijoilta jääneet suureksi osaksi
käyttämättä. Tämä tieteen kaksijakoisuus on johtanut valtaviin vaatimuksiin. Kliometrikko, kuten uuden taloushistorian edustajia on myös nimitetty,
saa tunnustusta vasta kun hän tyydyttää historioitsijoiden faktatoivomukset
ja ekonomistien loogisuustoivomukset.
38. Wright, mt. s. xii-xiii.
39. Donald N. McCloskey: Achievements
of the Cliometric School, Journal of Economic History 38 (Sep 1978).
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McCloskey korostaa uuden taloushistorian tulosten merkittävyyttä ja näistä
varsinkin historiallisten kansantulolaskelmien suorittamista. Uuden taloushistorian merkittävimpänä monumenttina
McCloskey pitää Lance E. Davisin, Richard A. Easterlinin ja William N. Parkerin toimittamaa teosta American Economic Growth: An Economist's History
of the United States. 40 Ainakin McCloskey näkee uudella taloushistorialla rajattoman määrän uusia tehtäviä edessään.
40. New York 1972.

Viime aikoina nuoret amerikkalaiset
taloushistorioitsijat ovat lähes kaikki
olleet taloustieteilijöitä peruskoulutukseltaan. Historian puolelta ei alalle ole
väkeä juuri tullut. Syynä tähän on
luonnollisesti ollut se, että Yhdysvalloissa taloushistoriaa opiskellaan talolfstieteen erikoishaarana. Tämä viittaa kuitenkin siihen, että uusi taloushistoria
ainakin lähivuosina tulee olemaan merkitsevä ellei vallitseva tutkimussuuntaus. Silti sen asema ei näytä vielä lopullisesti selkiytyneen.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Neljännesvuosittainen kansantalouden tilinpito:
Vakavaa tiedettä vai hakuammuntaa?*

AUGUST LEPPÄ

Lähes koko 70-luvun vaatineen Suomen
kansantalouden tilinpidon uudistuksen
yhteydessä Tilastokeskus uudisti myös
kansantaloutta koskevat neljännesvuosilaskelmansa. N elj änneksiä koskevia
estimaatteja laadittiin ja julkaistiin
myös vanhan tilinpidon yhteydessä keskeisistä taloudellisista aikasarj oista,
mutta uudessa järJestelmässä neljännesvuosittaisissa laskelmissa on selvä suhdannekehitystä korostava luonne. Ensimmäiset uuden tilinpitojärjestelmän
mukaiset luvut julkaistiin vuonna 1978
kattaen aikasarjan vuodesta 1970 alkaen. Vuositilinpidon tietojen tultua
julkisuuteen syksyllä 1979 korjattiin
neljännesvuosittainen aikasarja uusien
tasojen mukaiseksi ja samalla täsmennettiin eräitä luokituksia ja laskentamenetelmiä. Keskeisiä kansantalouden
tilinpidon sarjoja koskevat neljännesvuosisarjat ovat edelleen saatavissa
1970 alkaen.
Nopeana aggregoituna tilastona nelj ännesvuosittainen tilinpito raj oittuu
vain osaan koko kansantaloutta kuvaavasta tilastojärjestelmästä. Niin laskenta- kuin julkaisutasonkin luokitukset ovat aggregoituja versioita laajem-

* Esitys perustuu kansantalouden tilinpidon koulutustilaisuudessa 21. 11. 1979 pidettyyn alustukseen.

masta tilinpitoj ärj estelmästä. Keskeinen
painopiste on toisaal ta huoltotaseen
erittäin aggregoidussa ,esityksessä sekä
toisaalta toimialoittaisissa bruttokansantuote-erälaskelmissa. Toimialoittainen bruttokansantuote-erä julkaistaan
12 toimialasta tai toimialaryhmästä.
Kulutuksesta ja investoinneista laaditaan ja julkaistaan tiedot karkealla tavaratyyppijakaumalla ja samoin kansantulon jakaumasta on saatavissa tietoja aggregoidulla tulotyyppijaolla. Kansantalouden tilinpidon sulautettujen tilien tasolla neljännesvuositilinpidon tietosisältö kattaa siis lähes koko kuvauksen eli jos talouden kehitystä tarkastellaan sormin laskettavissa olevalla määrällä keskeisiä aikasarjoja on tietosisältö riittävä. Huoltotaseen ulkopuolisesta
kehityksestä kuva on kuitenkin vain
suuntaa antava ja tilinpitoidentiteettien
avulla johdettavissa. Toimialoittaisen
tuotannon kuvaaminen ei myöskään anna selkeää kuvaa disaggregoiduista eri
sektoreiden välisistä suhteista. 1
Suhdannekuvan iImentäjänäkin nelj ännesvuosi tilinpito on käsi tteil tään,
1. Tarkempi kuvaus käytetyistä luoki-tuksista ja menetelmistä on saatavissa neljännesvuositilinpitoa koskevasta menetelmäjulkaisusta, joka tätä kirjoitettaessa on
käsikirjoituksena olemassa.

155

menetelmiltään ja luvuiltaan tiukasti
ankkuroitu varsinaiseen disaggregoituun vuositilinpitoon. Toisin sanoen se
suhdannetilastonakin rajoittuu vain
tuohon tiukasti määriteltyyn tilinpitokehikkoon ja kuvaa vain toteutunutta
kehitystä. Suhdannekehityksen kannalta -ehkä olennaisempien ilmiöiden suhteen on turvauduttava muihin lähteisiin eli eri tilastojen yksittäisiin sarjoihin, yhtenäisempiin lähteisiin kuten
esim. valtiovarainministeriön suhdannekuvaajiin tai eri laitosten laaj-empiin
ennusteisiin. Omalla rajoitetulla alueellaan neljännesvuositilinpito on kuitenkin varteenotettava taloudellisen kehityksen kuvaaja. Lukujen tulkinta ei
kuitenkaan aina ole mahdollista täysin
yksikäsitteisesti vaanestimaattien puutteet on syytä ottaa huomioon. Tämän
kirjoituksen tarkoituksena onkin tarkastella aineistoon ja menetelmiin liittyviä
heikkouksia ja tulkintavaihtoehtoja.
Annetuilla resursseilla ja tavoitetasolla
saadut tulokset ovat käyttökelpoisia ja
kritiikin tarkoituksena on ainoastaan
helpottaa niiden usein liiankin suoravih7:aista käyttöä. Lähiaikojen suunnit-elmissa olevat laajennukset ja menetelmätarkennukset tulevat entisestään
parantamaan -estimaattien laatua.
N eljännesvuositilinpidon

tulosten luonne
Tuotettavilla estimaateilla on karkeasti
kaksi osittain ristiriitaista käyttötarkoitusta, joiden yhteensovittaminen ei aina
täysin onnistu. Lukuja voidaan käyttää
neljännesvuosimallien tai muun analyysin aineistona ja toisaalta juuri kuluneen kehityksen suunnan tarkastelus5a
ja kehityksen jatkon arvioimisessa. Pitemmän aikavälin mallitarkastelussa

vuositilinpidon tasot ja rakenne ovat
määräävämpiä ja neljänneksittäisten
lukujen on sovittava näihin kehyksiin
siten, että kansantalouden rakenne ei
vääristy liiaksi. Vuositasojen korjaus
saattaa merkitä yksittäisen neljännesvuosisarjan kehityksen vääristymistä
siten, että se sellaisenaan -ei enää ole
paras mahdollinen aineisto rajoitetumpaan aikasarja-analyysiin sen paremmin suhdannemielessä kuin muutenkaan.
Taloustoimien aggregoitu luokitus on
johdonmukainen seuraus harvoista saatavilla olevista neljännesvuosittaisista
indikaattor-eista, joita laskennassa käytetään perusmateriaalina. Indikaattorit
ovat suurelta osin tuotantopainotteisia
ja tuotannossakin indikaattorit keskittyvät toimialaluokituksen alkupäähän.
Palvelutoimialojen huonommat indikaattorit eivät välttämättä vääristä kehitystä, sillä yleisesti oletetaan suhdannevaihtelujen olevan vähäisempiä palvelutoimialoilla kuin vientijohteisessa
teollisuudessa ja siihen läheisesti liittyvissä liikenteessä, metsätaloudessa ja
kaupassa. Palvelutoimintoj,en kausivaihtelu voitaisiin näin oUen estimoida suhteellisen harvoistakin indikaattoreista
varsinkin kun kausivaihtelun muutos ei
näytä palvelutoiminnoissa kovinkaan
mittavalta. Yleensä näytetään kuitenkin turvauduttavan mieluummin varsin
arveluttavaan oletukseen kausivaihtelun täydellisestä muuttumattomuudesta
tai vielä karkeampaan tasajakomenettelyyn kuin peittävyydeltään vähäisten indikaattorien kausivaihtelun käyttämiseen. Tuotantopainotteisten indikaattoreiden käyttö myös kysynnän
puolella myynti- tai kysyntätietojen
korvikkeena saattaa osaltaan vääristää

156

huoltotaseen rakennetta. Varsinkin suhdannekehitystä ajatellen inv'estointikysynnän lyhyellä tähtäimellä aina riittämätön tietopohja vaikeuttaa kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen
tarkastelua.
Vuositilinpidon estimaattien valmistuessa neljännesvuositiedot korjataan
vuositasojen mukaisiksi nk. Bass1e-menetelmällä, joka tiettyj en oletusten perl1.steella poistaa suppeisiin nelj ännesvuositietoihin tai kuukausitietoihin sisältyvän nk. porrasfunktion eli äkillisen hyppäyksen vuodenvaiht'eessa. Vuositason tietojen oikeellisuutta ei liene
syytä asettaa kyseenalaiseksi vaan varsinainen ongelma on yleensä otospohj aisiin tilastoihin perustuvat nelj ännesvuositiedot, joita normaalein tilastotuotantomenetelmin on lähes mahdotonta
saada vuositasolle korotettuina normaalin aikasarjan muotoon. Bassie-korjaus
on samoin kuin muutkin mahdolliset ja
muualla käytetytkin menetelmät pikemminkin mekaaninen keino aikasarjan kehityksen muuttamiseksi vasta.amaan edellä mainittuja kahdensuuntaisia tavoitteita. Tosin otospohjainen aikasarja ilman tasokorotuksiaei sekään
sovellu aikasarja-analyysin tarpeisiin
sen vääristäessä puolestaan pitemmän
ajan kehitystä. Tärkeintä on muistaa
korjauksen keinotekoisuus sekä vaihtoehtojen olemassaolo.
Toinen tulkintaa toisaalta helpottava
ja toisaalta vaikeuttava mekaaninen
toimenpide julkaistuissa neljännesvuosittaisissa estimaateissa on niiden kausipuhdistus. Käytössä oleva nk. Kukkosen menetelmä eli US Bureau of
Oensus X-ll:n tiivistetty multiplikatiivinen versio on menetelmänä puolusteltavissa vähintäänkin siinä missä

muutkin vaihtoehtoiset menetelmät.
Varsinaisia vaikeuksia tuottaa siihen
puutteellisesti yhdistetty työpäiväkorjaus sekä edellä esitettyyn problematiikkaan liittyvä vuositasojen summausongelma. Nykyisellään kausi puhdistetut
luvut eivät vuositasolla summaudu vuositilinpidon tasoihin mallinrakentajien
toivomusten mukaisesti vaan tavoitteena on pikemminkin ollut aikasarjan
kehityksen suunnan luotettava arviointi. Hyvinkäyttäytyvissä sarjoissa ero ei
kuitenkaan ole merkittävä. YI'eisempänä puutteena voidaan esittää resurssien
puutteesta ja massatuotantomenetelmästä johtuva menetelmän liiallinen
vakioisuus, joka ei ota huomioon kulloisenkin aikasarjan luonnetta. Jo pelkkä multiplikatiivisen ja additiivisen
mallin vaihtoehtoinen käyttö saattaisi
parantaa eräidenestimaattien luotettavuutta. Toinen merkittävä puute on
menetelmän aiheuttama kausivaihtelun
muutos aineiston pidentyessä. Nykyisellään kausipuhdistusajo suoritetaan jokaisen laskentakierroksen jälkeen, jolloin myös aikaisemmat puhdistetut estimaatit muuttuvat ajoittain selvästikin. 2
Laskennassa käytettävät tilastolähteet
on valittu siten, että kaikki neljänneksen laskemiseen tarvittavat indikaattorit ovat käytettävissä kolme kuukautta
ao. neljänneksen päättymisen jälkeen.
Ajoittain eräitä indikaattoreita joudutaan muutama päivä odottamaan ja
ajoittain myös korjaamaan jälkikäteen
indikaattorin muututtua. Periaatteena
2. Kanadalaisessa X-ll -ARIMA versiolla suoritetut kokeet eivät ainakaan vielä ole
osoittautuneet yksikäsitteisesti nykyistä menettelyä paremmiksi. Kausikomponentin ennusteita voitaisiin kuitenkin aivan ilmeisesti
mainitulla menetelmällä parantaa.
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voidaan kuitenkin pitää puhdistamattomien estimaattien lopullisuutta jo ensimmäisellä laskentakierroksella. Vuositasojen valmistuttuaestimaatit luonnollisesti jälleen muuttuvat useampaankin otteeseen.
Eräiden pikkutietojen ja toisaalta
varsinkin investoin tikysynnän suhteen
joudutaan ajoittain turvautumaan erillisselvityksiin, jotka eivät aina ole menetelmiltään
täysin
yhdenmukaisia
aiemmin käytettyjen kanssa. Todellisuuden muuttuessa laskentamenetelmiä
pyritään myös tarpeen mukaan korjaamaan
suhdannekuvan
parhaimman
mahdollisen estimaatin aikaansaamiseksi. Jälleen mallikäyttäjäehkä mieluummin turvautuisi vakioiseen menetelmään siitäkin huolimatta, että se vääristäisi suhdannekuvaa, sillä pitemmällä ajanjaksolla aikasarjoihin neljännesvuositilinpidon menetelmistä jää jäljelle ainoastaan neljänneksittäinen rakenne. Puutteellisten ja ristiriitaisten tilastolähteiden maailmassa ongelmaan ei
löydy yksikäsitteistä ratkaisua. Menetelmien muuttaminen voi aikasarjan
osittaisen katkeamis-en lisäksi aiheuttaa
liiallista varovaisuutta sarjaan, sillä
henkilökohtaisilla arvioilla on taipumus
olla varovaisia ja menetelmämuutos tulee yleensä ajankohtaiseksi aina poikkeuksellisen tilanteen kohdalla.
Laskennallisesti nelj ännesvuositilinpito perustuu uudistuksen yhteydessä
suoritettuun vuoden 1975 perusteellisempaan rakenneselvitykseen, jonka jakaumaa viedään ,eteenpäin käytetyillä
indikaattoreilla. Vuositilinpidon uudet
aikasarjat eivät syksyllä 1979 aiheuttaneet suurtakaan muutosta aikaisempaan aikasarj aan sen par.emmin perusvuoden kuin kehityksenkään suhteen.

Yksittäisissä aikasarj oissa ilmenneet
korjaukset nettoutuvat helposti pois jo
julkaisutasolla saati sitten aggregoitaessa huoltotaseen tasolle.
Estimaattien heikkoudet

Koska indikaattoreiden valintaan jo sisältyy eräänlainen perustilastojen laatukontrolli, ei niihin ole tässä yhteydessä syytä tarkemmin puuttua. Satunnaisten perustilastojen heikkouksien
vaikutuksen estämiseksi laskentamenetelmä on laadittu siten, että tarpeen
mukaan voidaan tyytyä rinnakkaisten
nk. tarkistustietojen käyttöön ja korjata 'estimaatit jälkikäteen perustilaston
tietojen tarkistuttua. Metalliteollisuuden volyymi-indeksin korjaamiseen
käytetään harkinnanvaraista kombinaatiota eräistä estimoiduista korjausmalleista. 3 Harkinnanvaraisuus sekä volyymi-indeksin lähes jatkuva uudistaminen merkitsevät käytännössä mallien
antamaa tulosta varovaisempaa korj austa. Osal taan tässä ilmenee jälleen
tilastokeskuksessa vallitseva vastahakoisuus varsinaisesta totutusta tuotantotavasta poikkeamiseen. Vastaavia virheitä esiintyy muissakin ennakkotilastoissa, mutta koska tilastollisin menetelmin systemaattista virhettä ei voida
täysin ehdottomasti erottaa satunnaisista virheistä tai muista systemaattisista
virheistä tyydytään ,ennustetyöhön liittyvällä varovaisuudella totuttuun tuotantomenetelmään.
Bassie-menetelmän ja kausipuhdistuksen käyttöön liittyviin virhemahdol3. Eräitä näistä on esitelty julkaisussa
A. Leppä-E. Leppä, Metallin 'Volyymi-indeksi, metalliteollisuuden 'Volyymi-indeksin
ennakollisten tietojen käyttö, Tilastokeskuk-

sen tutkimuksia 50, 1979.
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lisuuksiin on jo edellä viitattu. Niiden
perusteellisempi kritisointi edellyttäisi
kuitenkin vaihtoehtoisten menetelmien
tarkempaa kokeilua sekä mainitun periaatteellisen ristiriidan ratkaisemista.
Menetelmämuutosten aiheuttamat virhelähteet ovat samoin tulos toisensa
osittain poissulkevista tavoitteista. Toisin sanoen jatkossa keskitytään varsinaisten laskennallisten menetelmien ja
ratkaisujen aiheuttamiin virhelähteisiin.
Laskentamenetelmän suunniteltu nykyistä mittavampi mallintaminen paljastanee niitä vielä lisää.
Perusvuodeksi valittu 1975 merkitsee
eräissä aikasarjoissa tiettyä katkosta,
sillä painopisteen ollessa suunnattu tulevaisuuteen jouduttiin 70-luvun alku
eräiltä osin estimoimaan puutteellisln
tiedoin. Tilastotuotannon kehittyessä
voimakkaasti 70-luvun alussa merkitsi
se indikaattoreiden lisääntymistä sekä
osittain vanhojen aikasarjojen katkeamista. Joidenkin aikasarjojen suhteen
jouduttiin turvautumaan vanhan tilinpidon mukaisen kausivaihtelun käyttöön 70-luvun alkuvuosina. Näiden menetelmät ovat perustuneet enemmän
laajempien, hitaampien ja osittain
useampien indikaattoreiden käyttöön
kuin mitä nykyisessä nopeassa neljännesvuositilinpidossa on ollut mahdollista. Toisin sanoen kaikkia aikasarjoja
ei ole tilinpidon nykyisten menetelmien
mukaisesti laskettu vuodesta 1970 alkaen vaan vasta vuodesta 1975. Visuaalisesti tämä näkyy selvästi muutamissa
aikasarjoissa vaihtelun suurentumisena
vuosikymmenen puolivälistä alkaen.
Vuoden 1979 uudistuksen yhteydessä ei
myöskään ollut mahdollisuutta varhaisemman menneisyyden tarkempaan tutkimiseen vaan aikasarjat korjattiin vain

niiltä osin kuin menetelmät muuttuivat
väliaikaiseen tilanteeseen verrattuna.
Vaihtelun kasvua voidaan tietenkin
selittää myös todellisuuden muuttumisellaeli 70-luvun alun selvän kasvutrendin taituttua on vuoden sisäinen
vaihtelu tullut ehkä selvemmin näkyviin. Koska kausivaihtelun muutoksissa
'ei samaa rajanvetoa voida tehdä on
helpompi kuitenkin tyytyä selitykseen
vanhan tilinpidon mukaisen nelj ännesvuosijakauman vakioisuudesta. Ilmiö on
ymmärrettävissä paitsi muuttuneiden
laskentamenetelmien kautta myös siten, että rajoittuminen harvempiin indikaattoreihin aiheuttaa helposti vaihteluvälin suurentumista useampien indikaattoreiden nettouttaessa kehityksen
vaihtelua. ~eskityttäessä harvoihin indikaattoreihin unohdetaan myös pienet
yleensä vakaammin kehittyvät taloustoimet, jotka tuon nettoutumisen voisivat saada aikaan. Suurempi vaihteluväli ehkä helpottaa kehityksen suunnan muutosten arviointia lisäten kuitenkin virhearvioiden mahdollisuutta.
Vuoden 1979 menetelmäkorjauksissa
suurta vaihtelua on pyritty osittain pienentämään mm. metsätaloudessa ja
rakennustoiminnassa. Metsätaloudessa
metsänhoitotöiden voidaan olettaa kehittyvän tasaisemmin kuin varsinaisen
hakkuutoiminnan ja vastaavasti rakennustoiminnassa rakennuslupaa tarvitsemattomat korjaustyöt osalta,an tasoittavat varsinaisen uudisrakentamisen
käyttäytymistä. Ongelman ratkaisussa
joudutaan helposti ojasta allikkoon, sillä mainituista reunailmiöistä ei ole
mahdollista löytää nopeata ja luotettavaa tietoa. Nykyisellään ko. erät arvioidaan 70-luvun trendikehityksen avulla
resurssipulan vaikeuttaessa monimut-
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kaisempien estimointimenetelmien kehi ttämistä.
Kolmas selvä tulkintavaikeuksia aiheuttava menetelmäratkaisu on nk. tasajakomenetelmien käyttö. Paitsi suoranaista tasajakoa neljänneksille esiintyy myös 1975 jakauman säilyttämistä
sellaisenaan. Palvelutoimintoihin keskittyvä tasajakomenettely perustuu neljänneksittäisten indikaattoreiden puutteeseen mutta myös haluttomuuteen
käyttää peittävyydeltään pientä ja käsitteiltään selvästi poikkeavaa aikasarjaa neljännesvuosijaon perustana. Julkisessa toiminnassa 1975 jakauman säilyttäminen johtaa estimointimenetelmänä aluksi vuosikehityksen estimoimiseen lähinnä budjettitietojen pohjalta
ensimmäisen neljänneksen yhteydessä
ja saman prosenttimuutoksen käyttöön
jokaisella neljänneksellä. Syntyvä aikasarja on sekä tasoilmiönä että muutoksina Bassie-menetelmänkin jälkeen lähinnä torso eikä sellaisenaan sovellu
analyysiaineistoksi. Valtion kassavirtalaskelmien poikkeaminen käsiUeiltään
selvästi tilinpidon käsitteistä on johtanut sen hylkäämiseen. Mahdollinen peruskorjaus vaatisi tarkempaa selvitystä
kassalukujen soveltuvuudesta käsitteellisesti harhaisinakin mutta ehkäpä kausivaihtelultaan ainakin nykyistä parempina tilinpidon neljännesvuosivaihtelun
lähteeksi. Kuntien kohdalla tilanne parantunee jo pikapuoliin. Kysymys on
jälleen periaatteesta voidaanko selvästi
harhaisen rinnakkaisen lähteen kausivaihtelua käyttää. Traditionaalisesti
näin ei voida tehdä, koska vuositasolla
harha on olemassa eikä todellisesta kausivaihtelusta ole tietoa.
Neljäs merkillepantava menetelmäratkaisu on työvoimatiedustelun eräi-

den toimialojen työllisyyden käyttö indikaattorina. Nyt näiden neljännesvuosivaihtelu hyväksytään lähes sellaisenaan vaikka tunnustetaankin varsinkin
lyhytaikaisten harhojen olemassaolo.
Toisaalta työllisyyden käyttö tuotannon
kehityksen arvioimiseen ilman tuottavuuskorjausta vaikkakin palvelutoimialoilla antaa aihetta epäillä estimaatti'en luotettavuutta. Valitettavasti tutkimuskohteena ongelma on todella huonosti strukturoitu ongelma, sillä myös
vuositilinpidossa joudutaan samoilla
aloilla ajoittain turvautumaan työllisyystietoj en hyväksikäyttöön.
Viimeinen selvästi jo henkilökohtaisempi kannanotto liittyy menetelmien
julkisuuteen. Edellä mainitussa menetelmäjulkaisussa julkisuus varsinkin
epävarmoissa kohdissa rajoittuu lähteiden mainitsemiseen ilman tarkempaa
selvitystä laskenta-algoritmista. Jos ongelman asettaa toisin on sellaisten lukujen julkaiseminen edes suuremman
aggregaatin osana enemmän rohkeutta
vaativa teko kuin näiden menetelmien
julkaiseminen. Ongelma on jälleen kaksitahoinen; menetelmien suurempi julkisuus aiheuttaisi ehkä enemmän arvostelua mutta helpottaisi toisaalta lukujen
analysoijien työtä. Nykyisessä ratkaisussa istuu lujana jälleen edellä mainittu ennustetyöhön liittyvä varovaisuus. Tehtyjä ratkaisuja on helpompi
puolustaa jos arvostelija ei tiedä kaikkia ratkaisuun vaikuttaneita tekijöitä
joskin tämä saattaa aiheuttaa ajoittain
turhaakin arvostelua.

Yhteenveto
Esitellyistä virhelähteistä huolimatta
nelj ännesvuosi tilinpidon käyttökel poi-
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suus omalla alueellaan on rinnakkaisten
tietojen puuttuessa selviö. Heikkoudet
rajautuvat talouden reuna-alueille ja
vientijohteinen osa kansantaloudesta
tulee esille niin hyvin kuin se olemassaolevien perustilastoj'en ja laadintaresurssien puitteissa on mahdollista. Eri
käyttötarkoituksia ajatellen käyttäjän
on kuitenkin syytä tarkistaa aineistonsa soveltuvuus nimenomaiseen tarkoitukseen, sillä eräänlaisena kompromis-

sina tulos ei välttämättä tyydytä kaikkia käyttäjiä samanaikaisesti. Tietosisällön tarkkuus on ristiriidassa nopeuden ja käyttöönsaattamisen kanssa eikä
yhtenäistä hyötyfunktiota ko. tilastolle
ole mahdollista luoda. Virheistään huolimatta nykyistä nopeampi ja käyttöönsaattamismielessä pitemmälle analysoitu tilasto on varteenotettava vaihtoehto
kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja
toteutettaessa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Yleisen tasapainon teoria analyysi-välineenä*

SEPPO HONKAPOHJA

Väitöskirjani muodostavat tutkimukset
raportoivat eräitä uusia tuloksia yhdessä rahateorian perusteita analysoivassa
tutkimushaarassa. Tässä alkuluennossani pyrin luonnehtimaan tutkimushaaran motiiveja ja käytettyä tutkimusmeneteIrnää, ns. yleisen tasapainon analyysia.
Kansan taloustieteessä raha taloudellisten kysymysten tarkastelu eli rahateoria on sangen laaja ja monitahoinen
kokonaisuus. Menemättä sen osiin tarkemmin on syytä todeta, että rahateorian perusteiden, ts. rahan synnyn,
luonteen ja merkityksen tutkiminen on
aina ollut huomion kohteena. Useimmat kansantaloustieteen klassikot ja
uranuurtajat käsittelivät rahaa ja sen
merkitystä sittemmin klassisiksi muodostuneissa teoksissaan. Myös monet
uudemmat kansantaloustieteen »suuret
nimet» ovat omistaneet aikaansa tähän
aiheeseen, vaikkakin on todettava kansan taloustieteilij öiden
erikoistuminen
tieteen laajentuessa.
Yksi mahdollinen ja sangen suosittu
näkökulma rahateorian kysymyksiin on
ns. neoklassinen tai neo-walrasilainen
suuntaus.
Tämän tutkimustradition
synnyttäjinä pidetään Stanley J evonsia,
Carl Menger~ä ja Leon Walrasia, jotka
toisistaan riippumatta viime vuosisadan

* Lectio praecursoria
singin yliopistossa.
5

19. 10. 1979

Hel-

jälkipuoliskolla hahmottelivat yleisen
tasapainon analyysin perusideat. Heistä
nimenomaan Leon Walrasia pidetään
suuntauksen tärkeimpänä kehittäjänä.
Teorian kehitys jatkui ja saavutti tärkeän kulminaatio-pisteen 1950-luvun
lopussa, jolloin perusteorian rakenne ja
sisäinen loogisuus oli pääpiirteittäin kehitetty valmiiksi, ennen muuta Kenneth
Arrown, Gerard Debreun ja Lionel
McKenzien suorittamien tutkimusten
ansiosta.
Näin syntyneen ns. Arrown ja Debreun mallin voidaan katsoa muodostavan yleisen tasapainon analyysin perustan. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin
Arrown ja Debreun mallin implikaatiot
ovat yksikäsitteiset, täydelliset ja tarkat. Toiseksi on helppo osoittaa, mitä
mallista on muutettava tiettyjen taloudellisten olosuh teiden analysoimiseksi.
Kolmantena syynä voidaan pitää sitä,
että merkittävä osa tapahtuvasta teoreettisesta tutkimus työstä pitää Arrown
ja Debreun mallia lähtökohtana, johon
suoritettuja muutoksia ja niiden seurauksia on hyvä verrata. On tärkeätä
huomata, että mallin tavallisimmin esitetty muoto esimerkiksi Debreun teoksessa »Theory of Value» antaa hyvin
pelkistetyn kuvan talouden toiminnasta
eikä sitä tule pitää deskriptiivisenä teoriana. Arrown ja Debreun malli lähinnä vastaakin Walrasin esittämässä neli-
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jaottelussa (hyödykkeiden vaihto, hyödykkeiden tuotanto ja vaihto, taloudellinen kasvu, raha ja korko) toista vaihetta, hyödykkeiden vaihtoa ja tuotantoa. - Arrown ja Debreun malli voidaan tosin tulkita uudelleen yli ajan,
jolloin eräät kasvun, pääoman ja koron
piirteet voidaan saada esille.
Arrown ja Debreun mallista jää puuttumaan lukuisia piirteitä, joten se ei
pysty tarjoamaan vastausta moniin
olennaisiin ja kansantaloustieteessä keskeisellä sijalla oleviin kysymyksiin.
Näistä voidaan mainita mm. seuraavat:
1) Mallissa ei ole mukana julkista sektoria,
2) Malli ei ota huomioon epätäydellistä
kilpailua,
3) Mallin staattisen luonteen takia talouden kehitys yli aj an mainitsemani
uudelleentulkinnan jälkeenkin on
edelleen hyvin vajavaisesti ja rajoittuneesti kuvattu,
4) Mallin työllisyysteoria on mielen. kiinnoton, koska työttömyyttä ei
Keynesin Yleisen Teorian mielessä
'esiinny,
sekä keskeisimpänä väitöskirjani kannalta,
5) Mallissa ei rahalla ole mitään merkittävää tehtävää, ts. malli on rahateorian kannalta mielenkiinnoton.
Edellä totesin Arrown ja Debreun
mallin toimivan myöhemmän tutkimuksen perustana siinä mielessä, että sitä
muuttamalla pyritään havainnollistamaan mainitsemieni tekijöiden ja kysymysten peruspiirteitä. Niinpä 1960-luvulta lähtien ovat Arrown ja Debreun
kehikon muunnokset ja niiden implikaatiot olleet teoreetikkojen vilkkaan
mielenkiinnon ja tutkimuksen kohtee-

na. Tutkimusstrategiana on siis muuttaa hyvin tuntemaamme kehikkoa siten,
että saadulla mallilla on joitakin mielenkiintoisia ominaisuuksia. Esimerkiksi voidaan tarkastella, mitä muutoksia
on tehtävä, jotta rahalla olisi olennainen merkitys. On kuitenkin huomattava, että näissä, neo-Walrasilaiseksi lähestymistavaksi luonnehdituissa, tutkimuksissa Arrown ja Debreun systeemi
tarjoaa kuitenkin jatkuvasti keskeisen
vertailupisteen.
Tämä neo-Walrasilainen lähestymistapa on pyrkinyt analysoimaan hyvin
erilaisia kysymyksiä ja siten malleja
on rakennettu hyvin runsaasti. Mallit
ovat yleensä ottaneet yhden muutoksen
tar kastel un kohteeksi ja si ten niitä ei
pidä nähdä deskriptiivisinä. Tarkastelut tuovat kuitenkin mielenkiintoista
tietoa. Esimerkiksi ne voivat kertoa,
mitä ominaisuuksia muutoksen alaisena
olleessa kohdassa on vaadittava, jotta
tietyt tulokset pätisivät. Tällaiset tarkastelut antavat vastauksia paitsi kysymykseen jonkun ominaisuuden edellytyksistä myös siihen, miksi jotkut
ominaisuudet eivät melkoisella varmuudella ole voimassa.
Koko tämän tutkimus suuntauksen läpi toistuu maallikolle varmasti mystinen käsite, yleinen tasapaino. Asiaa
vielä lisää sekoittaa tieto siitä, että tasapainon käsitteitä on hyvin moninaisia
ja eri tilanteita varten. Taloustieteen
teoreetikot käyttävätkin niitä joustavasti tarkasteltavan ongelman yleensä
ohjatessa käsitteen valintaa. Niinpä taloustieteilijät puhuvat yleisestä ja osittaisesta tasapainosta, lyhyen tähtäyksen
tasapainosta,
säännöstelytasapainosta,
tasapainoisesta kasvusta ja niin edelleen. Lisäksi esimerkiksi peliteoria tarjoaa koko joukon uusia tasapainokäsit-
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teitä. Menemättä nyansseihin voidaan
hahmottaa kolme peruspiirrettä, jotka
ovat yhteiset kaikissa tasapainon käsitteissä. Tasapaino onkin eri talousyksiköiden suunnitelmien kokoelma, jolla
on kolme perusominaisuutta:
1) jokaiselle talousyksikölle suunnitel,ma näyttää mallin määrittelemissä
olosuhteissa mahdollisimman hyvältä,
2) suunnitelmat ovat keskenään sopusoinnussa jossain hyvin määritellyssä mielessä, sekä
3) ko. suunnitelmiin perustuvat toiminnat johtavat hyvin määriteltyihin
lopputuloksiin.
Näissä ominaisuuksissa olosuhteiden
jne. definiointi eri tavoin johtaa hyvin
erilaisiin tasapainon käsitteisiin, vaikka
itse talouden perusrakenne pysyisikin
muuttumattomana. Toisesta ominaisuudesta paljastuu myös tasapainoteorian
perusidea: siinä rajoitutaan tarkastelemaan talousyksiköiden interaktioiden
seuraU'ksista sellaisia, joissa tietty sopusointuisuus on saavutettu. Sopusointuisuuden saavuttamiseen tarvittavat sopeutumisprosessit jäävät periaatteessa
ulkopuolelle, joskin ns. muuttuvan tasapainon käsite tahi peräkkäisten lyhyen tähtäyksen tasapainojen jono pystyvät valaisemaan myös eräitä muutostendenssej ä taloudessa.
On selvää, että rajoittuminen tarkastelemaan talouden tiloja tasapainoina
jättää ulkopuolelle kansantaloustieteellisesti mielenkiintoisia
kysymyksiä.
Luonnollisesti satunnaisten shokkien
kohteena oleva talousmekanismi ei
myöskään saata olla lähelläkään tasapainoa jonkun valitun käsitteen mielessä. Perinteisen tasapainoanalyysin käytöllä on siis vaaransa ja sitä on käytet-

tävä huolella. Toisaalta vaihtoehtoina
olisivat kai jonkinlainen tilastollinen
tasapainokäsite tahi sitten yleinen prosessianalyysi. Stokastisiin tai tilastollisiin tasapainoihin perustuvia teorioita
onkin jo kehitetty ja eräitä yllätyksellisiä ominaisuuksia löytynyt. Kuitenkin
monet esittämäni näkökohdat ja peruspiirteet pätevät myös näille käsitteille.
Prosessien analyysia voisi periaatteessa pitää parempana kuin tasapainoanalyysia. Sillä on kuitenkin voi tettavana useita vaikeuksia. Ensinnäkin,
mikäli ei rajoituta joidenkin yleisten
piirteiden kuvaamiseen, on yleinen
prosessien tarkastelu tasapainoteoriaa
huomattavasti monimutkaisempaa, koska siinä on tarkoin määriteltävä muutoksien kanavat. Toiseksi tiedetään,
että dynaamisten sopeutusprosessien
kuvauksessa tulokset ovat usein hyvinkin sensitiivisiä prosessin määrittelylIe.
Tasapainoteoriassa tasapainotilat eivät
ole välttämättä jonkin tietyn sopeutumisprosessin lopputuloksia, vaan samaan tasapainotilaan voidaan päätyä
usean erilaisen sopeutumisprosessin
kautta. Tässä mielessä tasapainojen
tarkastelu on robustimpaa kuin prosessien analyysi. Kolmantena t~kijänä on
huomattava, että prosessien analyysissa
ovat keskeisellä sijalla hyvin määritellyssä mielessä stabiilit tulemat, ts. ne
jotka ovat jossain mielessä pysyviä, eli
tasapainoja ko. prosessissa. Sopeutumisesta näihin pysyviin tiloihin saadaan
monesti vain rajoitetusti tietoa. Prosessianalyysi ei siis yleensä pysty välttämään jonkinlaisen tasapainokäsitteen
käyttöä.
Yleisen tasapainon metodologiaa vastaan voidaan luonnollisesti esittää ja on
tietysti esitettykin kritiikkiä monelta
taholta. Tässä yhteydessä ei ole mah-
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dollisuutta puuttua siihen yksityiskohtaisesti. Huomautettakoon kuitenkin,
että parin viime vuosikymmenen aikana
yleisen tasapainon menetelmää käyttävä tutkimus on voimakkaasti laajentunut ja monipuolistunut. Tasapaino ei
enää välttämättä merkitse kysynnän ja
tarjonnan yhtäsuuruutta tai yli ajan
muuttumatonta tilaa. Tasapaino-analyysin monimuotoisuus ja käsitteiden
runsaus ovat tehneet menetelmästä san-

gen joustavan, mutta samalla vaikeasti
hallitta van. Menetelmän soveltaminen
on siten vaativa tehtävä. Parhaimmillaan se tarjoaa tärkeän ja hyödyllisen
teoreettisen näkökulman kansantaloudellisten kysymysten analyysissa ja siten täydentää empiirisen ja historiallisen tiedon ja tutkimuksen antamaa kuvaa taloudellisten mekanismien toiminnasta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Inflaatiosta ja sen torjunnasta

SIXTEN KORKMAN

Johdanto
Taloudellinen suunnittelukeskus on hiljattain julkaissut Seppo Leppäsen kirjoittaman inflaation syitä ja torjuntaa
käsittelevän tutkimuksen.! Raportissa
inflaatiota tarkast,ellaan »useasta eri näkökulmasta koko kansantalouden tasapainottomuusongelman osana» (Eero
Tuomaisen esipuhe), ja näin ollen se tarjoaa runsaasti lähtökohtia inflaatiosta
käytävälle keskustelulle. Tämän kirjoitukseneräs tarkoitus on korostaa
kansainvälisen kehityksen ensisijaisuutta Suomen inflaatiota määräävänä tekijänä sekä tästä aiheutuvia se~rauksia
inflaation torjunnan kannalta. Leppänen tuo kylläkin monessa yhteydessä
esille ulkomaisen inflaation eräänä kotimaisen inflaation syynä ja esittää
myös joustavamman valuuttakurssipolitiikan käyttämistä sen torjumiseksi.
Hänen inflaatioanalyysinsä »eklektisyys» on mielestäni kuitenkin tarpeettomasti monimutkaistanut inflaatiosta
muotoutuvaa kuvaa ja johtanut kansainvälisen kehityksen ja ulkomaan1. Seppo Leppänen: Inflaation syyt ja
torjunta, Taloudellinen suunnittelukeskus,

Helsinki 1980. Kuten muistetaan, julkaisi
TASKU jo vuonna 1975 raportin nimeltään
Inflaatio. Syyt, vaikutukset, torjunta, jota
uusi raportti myös sisällöllisesti paljon
muistuttaa.

kauppahintojen merkityksen aliarviointiin. 2

Inflaation syistä
Suomi on ns. »pieni» ja »avoin» talous.
Tämä tarkoittaa sitä,että ulkomaankaupalla on huomattava merkitys kotimaiselle taloudelliselle kehitykselle ja että (ulkomaanvaluuttamääräiset) ulkomaankauppahinnat laajasti ottaen ovat
riippumattomia kotimaisesta kustannusja kysyntäkehityksestä. Tästä yksinkertaisesta peruslähtökohdasta seuraa
välittömästi ettei Suom'en inflaatio pysyvästi (kiinteiden valuuttakurssien
vallitessa tai vakautettaessa markan ja
ulkomaisten valuuttojen keskimääräinen hintasuhde) voi poiketa kansainvälisestä inflaatiosta. 3 Jos palkka- ja
2. On syytä korostaa, että Leppäsen tutkimus on varsin mielenkiintoista luetfavaa
ja että siinä esitettyihin ajatuksiin useimmiten voi yhtyä .. Tässä kirjoituksessa keskityn kuitenkin erääseen tutkimuksen puutteeksi kokemaani piirteeseen.
3. Väite joudutaan modifioimaan mm. jos
suljetun sektorin tuottavuuskehitys maittain
on erilainen; vrt. Antti Suvanto: Ostovoimapariteetti ja kilpailukyky, Taloustieteellisen Seuran vuosikirja, 1977.
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hintayhtälöt ol,etetaan homogeenisiksi,4
seuraa talouden avoimuudesta ja pienuudesta myös että hintasuhteet ja tulonj ako pitkällä tähtäimellä ovat riippumattomia hintatasosta sekä samalla
että ulkomaisten hintojen nousu (ja/tai
markan ulkoisen arvon alentaminen) pidemmän päälle johtaa vain suhteellisesti yhtä suureen kotimaisen hintatason nousuun. Näin ollen pienen avotalouden inflaatio on periaatteessa selväpiirteinen ilmiö, ja monimutkaisemmaksi inflaatioproblematiikka muodostuu
vasta siirrettäessä huomio sen lyhyen
tähtäimen dynamiikkaan tai pyrittäessäendogenisoimaan valuuttakurssipolitiikka.

non) seurauksena tapahtuva rahoitusmarkkinoiden keveneminen joka viiveen jälkeen lisää kysyntää ja kärjistää inflaatiopaineita etenkin suljetun
sektorin joillakin osamarkkinoilla (monetaarinen mekanismi).

Myös inflaation lyhyen tähtäimen
vaihtelujen suhteen on syytä korostaa
kansainvälisiä tekijöitä. Suomalaisen
inflaatioprosessin tyypillisiä piirteitähän ovat 1) alkusysäyksen antava nopea vienti- ja tuontihintoj,en nousu, mikä luo kustannuspaineita sekä suoraan
että ajan myötä nousevien kantohintoj,en ja palkkojen välityksellä (suorat
hintavaikutukset), 2) vientimäärien lisäys joka kasvattaa lopputuotteiden ja
tuotantopanosten kysyntää ensiksi avoimessa sektorissa mutta välillisesti koko
kansantaloudessa (kerroinprosessit) sekä 3) mm. yritysten likviditeetin paranemisen (vahvistuvan valuuttavaran-

Lyhyellä tähtäimellä inflaatio tietysti
riippuu myös puhtaasti kotimaisista
kustannus- ja kysyntätekijöistä. Kiinteiden valuuttakurssien vallitessa nämä
tekijät kuitenkin saavat aikaan vain tilapäisiä poikkeamia ulkoisesti määråtystä inflaatiosta. Inflaatiota tarkasteltaessa ei kehitystä 'esim. työvoima- ja
rahoitusmarkkinoilla sit'en tule nähdä
niinkään inflaation varsinaisena syynä
kuin osana sitä mekanismia jonka kautta ulkomainen inflaatio välittyy Suomen kansantalouden eri osiin. (Jos esim.
Phillips-käyrä on olemassa, ei se pienessä avotaloudessa pitkällä tähtäimellä määrää inflaatiota työttömyyden
funktiona vaan periaatteessa ulkoisesti
annettuun inflaatiovauhtiin liittyvän
työttömyysasteen.
Vastaavasti myös
rahan tarjonta pidemmän päälle sopeutuu inflaatioon, ei päinvastoin). Tilanne on tietysti toinen jos valuuttakurssipolitiikkaa tarkastellaan endogeenisena
ja oletetaan esim. että kilpailukyvyn
heikkeneminen aikaansaa devalvaation.
(Tähän ongelmaan palataan inflaatiotorjuntaa pohdittaessa).

4. Hinta- ja palkkayhtälöiden (ensimmäisen asteen) homogeenisuus edellyttää
että hintojen ja palkkojen asetannassa kiinnitetään huomiota nimenomaan »reaalisiin»
hintoihin tai hintasuhteisiin. Hintayhtälöiden homogeenisuus seuraa useimmista hintojen asetantaa koskevista oletuksista. Palkkojen kohdalla sanotaan homogeenisuuden
usein (jonkin verran harhaanjohtavasti)
tarkoittavan samaa kuin että työntekijät
eivät kärsi »rahailluusiosta».

Edellä esitetyn kaltaiset näkemykset
lienevät ekonomistien keskuudessa melko tavanomaisia ja niitä esiintyy myös
Leppäsen raportissa (esim. s. 25-28).
Tästä huolimatta edellä esitetty inflaatiokäsitys on oleellisilta osin ristiriidassa sekä Leppäsen yleisen lähestymistavan että hänen esittämiensä yksittäisten
väitteiden kanssa. Tämä johtuu seuraavasta:
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Ensinnäkin Leppänen käy läpi varsin
mittavan määrän erilaisia »inflaatiotekijöitä», jotka liittyvät kustannuksiin,
kysyntään, rahoitukseen, ulkomaankauppaan, verotukseen, talouden rakenteellisiin tekijöihin jne., ilman että ulkomaisella inflaatiolla olisi tarkastelussa mitään erityisasemaa. 5 Leppänen
esittää tosin yleisen »kysyntä- ja kustannusinflaatiota avotaloudessa» kuvaavan tarkastelukehikon (s. 18-31). Mutta tämä kehikko on lähinnä yleisluontoinen kuvaus suhdannevaihteluista avotaloudessa, johon sittemmin liitetään (varsinaisesti tarkasteluun integroimatta) Phillips-käyrä, elementtejä
EFO-mallista 6 sekä näkökohtia mm.
valuuttakurssimuutosten ja v'erotuksen
inflaatiovaikutuksista. On vaikea välttyä vaikutelmalta, että ,erilaisia teorioi5. Leppäsen käsittelemistä inflaatiotekijöistä monet ovat relevantteja lähinnä globaalisella tasolla vaikuttaen Suomen inflaatioon ulkomaankauppahintojen välityksellä.
Joissakin kohdin Leppäseltä näyttäisi hämärtyneen hintatason ja hinta suhteiden
muutoksen välinen ero, erehdys josta hän
itse varoittaa (s. 1). Esim. valuuttakursseja
koskevan lisääntyneen epävarmuuden Leppänen katsoo inflaatiotekijäksi sillä perusteella että tuotteiden hintoihin kurssitappioriskin kattamiseksi pannaan kurssitappiolisä (s. 13).
6. Leppäsen suhde EFO-tarkasteluun on
hieman häilyvä. Hän esittää toisaalta (ilmeisesti analyysin hyväksyen) joitakin sen piirteitä keskustellessaan vienti- ja tuontihintojen vaikutuksista inflaatioon. Toisaalta
hän myöhemmin kuitenkin esittää mm. että:
»Tuottavuuden nopea kasvu avoimessa sektorissa johtaa kilpailukykyiseen tuotantoon
ja matalampaan inflaatioon.» (s. 122) Mutta
EFO-mallin mukaanhan nopea tuottavuuden
kasvu avoimessa sektorissa »mitataan ulos»
suurempina palkankorotuksina jotka siirtyessään suljettuun sektoriin nostavat kansantalouden inflaatiovauhtia !

ta kylläkin esitellään mutta että mitään
viitekehikkoa ei kuitenkaan käytetä (ainakaan eksplisiittisesti) tarkastelun johdonmukaiseksi organisoimiseksi.
Toiseksi Leppänen jakaa inflaation
Suomessa 1960-79 kysyntä- ja kustannusinflaatiovaiheisiin sen mukaan onko
kapasiteetin käyttö aste pitkän ajan keskiarvon ylä- vai alapuolella. Tämä tarkoittaa sitä että korkea inflaatio esim.
1973-74 tulkitaan kysyntäinflaatioksi
ja inflaatio 1975-76 kustannusinflaatioksi. Puuttumatta siihen, että kysyntä- ja kustannusinflaation erottelu on
käsi tteellisesti varsin ongelmallinen, 7
on tarkasteluni nähdäkseni omiaan lähinnä hämärtämään sitä tosis,eikkaa että inflaatio 1973-74 selvästi liittyi ennätyksellisiin vienti- ja tuontihintojen
nousuihin ja kehitys 1975-76 näiden
inflaatioimpulssien leviämiseen ja viivästettyihin vaikutuksiin. 8
Kolmanneksi Leppänen esittää valtiovarainministeriön kansantalousosaston
7. Leppäsen mukaan vallitsee kysyntäinflaatio jos »kysyntä ylittää tarjonnan» (s. 11,
19) tai »kun kapasiteetin käyttöaste on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella» (s. 32) ja
kustannusinflaatio jos »tuotantokustannukset nousevat kansantaloudessa nopeammin
kuin tuottavuus» (s. 11), »mikäli yksikkökustannusten lisäys - joko palkkojen, materiaalistannusten tai voitto-osuuksien muodossa - johtaa hintojen nousuun» (s. 11) tai
»kun käyttöaste on keskiarvon alapuolella»
(s. 32).
8. Inflaatiota 1973-74 epäilemättä kiihdytti myös löysä rahapolitiikka (kuten inflaatiota 1975-76 toisaalta hidasti heikko
kysyntätilanne). Kysymys ei kuitenkaan ole
siitä etteikö kysyntä- ja kustannustekijöitä
hyvällä tahdolla löytyisi Leppäsen inflaatiojaottelun tueksi vaan siitä, tulemmeko
tästä jaottelusta hullua hurskaammaksi jos
viime kädessä kuitenkin on kysymys vain
saman inflaatioprosessin eri vaiheista.

168

kustannuspainelaskelmia tuontihintojen
nousun vaikutuksista kotimaiseen hintatasoon sekä vastaavankaltaisia arvioita valuuttakurssimuutosten inflaatiovaikutuksista. Kuten Leppänen toteaa,
kustannuspainelaskelma on »hyvin mekaaninen ja sen tulkintaan on suhtauduttava erittäin varovaisesti» (s. 47).
Itse asiassa tällaisten laskelmien esittämisen mielekkyys on varsin kyseenalainen silloin kun tarkastelun kohteena on ulkomaankauppahintojen kausaalinen rooli inflaatioprosessissa. Kuten
edellä esitettiin on olemassa a priori perusteluja olettaa ulkomaankauppahintojen ja valuuttakurssimuutosten (välilliset vaikutukset huomioonottaen) aiheuttavan jokseenkin 100 olo kotimaisesta inflaatiosta. Leppäsen esittämissä
laskelmissa sen sijaan 'esim. valuuttakurssimuutosten vaikutukset kotimaiseen hintatasoon jäävät varsin pieniksi
johtuen välillisten ja epäsuorien vaikutusten huomiotta jättämisestä.
Neljänneksi Leppäsen liitteessä esittämät ekonometriset hinta- ja palkkayhtälöt implikoivat, etteivät ulkomaankauppahinnat sellaisenaan vaikuta lainkaan palkkoihin,9 ja että tuonti- tai ulkomaankauppahintojen nousu l°/o:lla
kokonaisuudessaan lisää kuluttajahintoja vain 0.3 0/0:lla (laskettu käyttämällä
liitteessä esitettyjä yhtälöitä (3) ja (5».
Jälleen on nähdäkseni kysymys ulkomaankauppahintojen m~rkityksen aliarvioinnista, joka johtuu estimoitujen
yhtälöiden puutteellisesta spesifioinnis9. »On ilmeistä, että vientihinnat vaikuttavat ansiotasoon kuluttajahintojen välityksellä» (s. 2/1). Toisaalta Leppänen itse
myöhemmin toteaa: »Mallikokeilujen pohjalta ei voida vetää johtopäätöksiä inflaation syistä, koska kokeissa ei ole eritelty
inflaatiodynamiikkaa». (s. 217).

ta ja etenkin viivästettyjen vaikutusten
sivuuttamisesta.
Kaiken kaikkiaan Leppäsen inflaa tioraportti pitää sisällään runsaasti Suomen inflaatiota ja suhdannevaihteluja
koskevaa kuvausta ja pohdintaa. Kirjoittajan tunnetusti sujuva kynä toki
myös takaa, että t'eksti kauttaaltaan on
mielenkiintoista ja antoisaa. Sen sijaan
raportti ei kykene tarjoamaan selkeätä
ja vakuuttavaa kuvaa Suomen inflaation syistä. Tämän näkisin johtuvan siitä, ettei Leppänen johdonmukaisesti
huomioi talouden avoimuuden yksinkertaisia mutta inflaatiotarkastelun
kannalta ratkaisevan tärkeitä seurauksia.

Inflaation torjunnasta

Pienessä avotaloudessa inflaatiotorjunnan verrattomasti tärkein keino on aktiivinen, ulkomaankauppahyödykkeiden
markkamääräistä hintakehitystä säätelevä valuuttakurssipolitiikka. Suomen
kaltaisessa taloudessa, jossa hintakehitykseltään epävakailla raaka-aineilla ja
puolivalmist,eillaon huomattava paino
sekä viennissä 'että tuonnissa, on inflaation torjuntaan kytketty tai inflaationäkökohtia painottava valuuttakurssipolitiikka siten välttämätön edellytys
stabiililIe hintakehitykselle (jota vuorostaan jossain määrin voidaan pitää
rationaalisen taloudellisen päätöksenteon kannalta välttämättömänä). Edellä
esitetyn taustaa vast,en on kysyttävä,
miksi sitten ajatus inflaation torjunnasta revalvaation avulla ajoittaisesta ilmeisestä tarpeellisuudestaan huolimatta
on Suomessa saanut niinkin vähän kannatusta?
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Ensinnäkin revalvaation inflaatiota
hillitseviä vaikutuksia usein vähätellään. Tämä johtunee samasta syystä
kuin ulkomaankauppahintojen nousujen
inflaatiota lisäävi,en vaikutusten aliarviointi eli siitä, ettei huomioida revalvaation välillisiä ja epäsuoria sekä osittain viivästettyjä vaikutuksia. 1o
Toiseksi (mutta edelliseen liittyen)
revalvaation pelätään heikentävän kilpailukykyä, ja viimeksimainittua on
epäilemättä monella vaikutusvaltaisella
taholla pidetty inflaatiota tärkeämpänä
ongelmana. Tähän on kuitenkin todettava toisaalta, että revalvaation kilpailukykyä heikentävä vaikutus Henee tilapäinen (jolloin vaikutus viiveen pituus
on empiirisen inflaatioanalyysin keskeisiä kysymyksiä), ja toisaalta, että
revalvaatio olosuhteista riippuen saattaa olla omiaan estämään kilpailukyvyn vahvistumisen yhtä hyvin kuin
johtamaan sen heikkenemiseen. l l Edel10. Leppäsen tutkimuksen inflaation torjuntaa käsittelevä osa on suhteellisesti katsoen silmiinpistävän lyhyt ja melko ylimalkainen. Hän painottaa kuitenkin useaan otteeseen valuuttakurssipolitiikan tehokkuutta keinona torjua ulkomainen inflaatio. Leppäsen kohdalla tilanne on ehkä sikäli hieman ristiriitainen, että hänen analyysinsä,
kuten edellä on todettu, on omiaan johtamaan mm. valuuttakurssimuutosten inflaatiomerkityksen aliarviointiin.
11. SAK:n Antero Tuominen esitti hiljattain Demarissa että revalvaatio - jotta kilpailukyky säilyisi ennallaan - edellyttää
alhaisempia palkkojen nimelliskorotuksia.
Ilmeisesti Tuominen näki tilanteen sellaisena, että odotettavissa oleva palkkojen, hintojen ja tuottavuuden kehitys ilman revalvaatiota tänä vuonna johtaa heikkenevään
tai korkeintaan muuttumattomaan kilpailukykyyn. Kun otetaan huomioon, että kotimainen inflaatiovauhti on ulkomaista alhaisempi, että tuotannon (ja tuottavuuden) kas-

lisessä tapauksessa sitä voidaan pitää
hyvinkin perusteltuna, koska kilpailukyvyn vahvistuminen (joka samalla
tarkoittaa pääoman tuoton nousua ja
voittojlen tulo-osuuden lisäystä) ulkoisen
inflaatioimpulssin
seurauksena
muussa tapauksessa vain aiheuttanee
kotimaisen hintasuhteet ja tulonjaon
ennalleen palauttavan inflaatioprosessin
(jolloin tilapäisen kilpailukyvyn paranemisen tavoiUelu mahdollisesti suhteellisesti pitkäksikin aikaa johtaa hintakehityksen vakavuuden menettämiseen).
Itse asiassa inflaatiota vakauttavaa
valuuttakurssipolitiikkaa voi pitää kilpailukykyä ja tulonjakoaajatellen lähinnä neutraalina: se ,ei takaa hyvää
kilpailukykyä mutta ei myöskään ole
sen este jos ,edellytykset hyvän kilpailukyvyn saavuttamiselle muuten ovat
olemassa. Näin ollen inflaatiovauhdin
säätelemiseen tähtäävä valuuttakurssipolitiikka on perusteltavissa samankaltaisin kokonaistaloudellisin argumentein kuin reaalitaloudellista kehitystä
tasaava traditionaalinen stabilisaatiopoli tiikka. 12
vu on kilpailijamaita nopeampi ja että maailmalla vallitsee kovat inflaatio-odotukset, ei
Tuomisen arvio ole itsestään selvä. Kuluneen vuoden aikana vallinneissa oloissa on
päinvastoin syytä korostaa että revalvaatio
on omiaan vakauttamaan kilpailukyky kestävälle tasolle ja estämään sen liiallinen,
hallitsemattomaan investointibuumiin johtava vahvistuminen.
12. Sitoutumista kiinteisiin kursseihin
valuuttakurssipolitiikan normaalina ohjenuorana voidaan myös pitää esimerkkinä
rahailluusiosta: onhan paradoksaalista, että
muutaman prosentin revalvaatio edellyttää
keskuspankin, pankkivaltuusmiesten ja hallituksen myötävaikuttamista samalla kun
ulkomaanka uppahin toj en
kaksinkertaistu minen muutaman vuoden sisällä ei edellytä
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Revalvaation käyttökelpoisuus inflaatiotorjunnan keinona on ilmeinen silloin kun on kysymys ulkomaisesta inflaatiosta. Mutta toki myös erilaiset kotimaiset tekijät voivat aiheuttaa inflaatioimpulsseja (joskaan ei kiinteiden
kurssien vallitessa pysyvää inflaatiota),
jotka samalla johtavat kilpailukyvyn
heikkeI,lemiseen. Jos inflaatiota tässä
tapauksessa yritetään torjua revalvaatiolla johtaa se kilpailukyvyn heikkenemiseen vielä entuudestaan. Eikö tällöin pikemminkin devalvaatio olisi perusteltu kilpailukyvyn palauttamiseksi
ja eikö tämä samalla tarkoita sitä, että
inflaatiota tässä tapauksessa on pidettävä kotimaisista tekijöistä aiheutuvana ilmiönä (talouden pienuudesta ja
avoimuudesta huolimatta)?
Kysymys on varsin problemaattinen:
vaihtoehtoisesti voidaan sanoa, ,että kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää
kysyntäpaineita hillitsevää stabilisaatiopolitiikkaa (jottei inflaatiota ,aiheuttava devalvaatio olisi tarpeen). Suomen
oloissa tämä tarkoittaisi ennen kaikkea
sellaista aktiivista rahapolitiikkaa joka
estää esim. suhdanneluontoisista syistä
johtuvan valuuttavarannon lisäyksen
heij astumasta
rahoitusmarkkinoiden
liiallisena kevenemisenä, sekä vientikysynnän vaihtelujen kotimaisia vaikutuksia suuremmassa määrin tasaavaa
finanssipolitiikkaa. On myös korostettava, että kilpailukyvyn ylläpitämiseen
(eli tulonjaon vakauttamiseen) tähtäävä valuuttakurssipolitiikka helposti
aktiivisia päätöksiä miltään talouspoliittiselta taholta.

johtaisi kiihtyvään kustannusten ja hintojen kilpajuoksuun. 13

Lopuksi
Inflaatio on tällä hetkellä selvästi kiihtymässä. Tämä ajan mittaan epäilemättä johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen
ja huolestumista herättäviin vaihtotasealijäämiin (1981-82), kireään talouspolitiikkaan ja devalvaatioon sekä entistä
laajempaan työttömyyte'en (1982-83),
uuteen vienti- ja investointijohteiseen
buumiin (1983-84) sekä inflaation kiihtymiseen uudelleen. Näin ollen Leppäsen seuraava inflaatioraportti on odotettavissa noin vuonna 1985. Maailmantalouden inflaationäkymät huomioonottaen ainoastaan valuuttakurssipolitiikan periaatteiden muuttaminen voisi
estää edellä kuvatun tapahtumaketjun
toteutumisen.
13. Edellä esitetty ei tarkoita etteikö devalvaatio määrätyssä tilanteessa olisi perusteltu toimenpide (eli tarkoituksenmukainen keino alentaa palkkojen kansantuloosuutta silloin kun tällaisen kehityksen tarpeellisuudesta vallitsee riittävä yksimielisyys). Normaalisti tulonjako kuitenkin on
merkittävien yhteiskunnallisten erimielisyyksien kohteena, ja tällöin ajatus vientiteollisuuden kannattavuuden takaavasta valuuttakurssipolitiikasta joutuu toiseen valoon. Sama koskee sitä julkisuudessa esitettyä ajatusta, jonka mukaan valuuttakurssia ostokykypariteettiteoriaa soveltaen tulisi
muuttaa automaattisesti (suhteellisesti katsoen) koti- ja ulkomaista inflaatioeroa vastaavalla määrällä (eli devalvoida kotimaisen inflaation ylittäessä ulkomaisen ja päinvastoin).

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Suoran verotuksen uudistamisesta*

ERKKI KOSKELA -

MATTI TUOMALA

Yht'eiskunnan rakenteen ja taloudelle
tunnusomaisten piirteiden muuttuessa
tiettyjen kriteerien mielessä hyvän
veroj ärj estelmän toimintaedellytykset
pyrkivät samalla muuttumaan. Käytännössä tämä ilmenee verojärjestelmään
liittyvinä »epäkohtina», joita pyritään
korjaamaan kiinnittämättä us'einkaan
huomiota siihen, miten osittaisuudistukset vaikuttavat veroj ärjestelmän toimintaan kokonaisuutena. Seurauksena
saattaa olla verojärj1estelmä, joka sisältää mi,elivaltaisia elementtejä sekä toimii tärkeäksi katsottujen kriteerien näkökulmasta haitallisella ja eri osissaan
jopa ristiriitaisella tavalla. Viimeaikainen inflaation voimistuminen sekä julkisen sektorin osuuden suhteellinen
kasvu eri maissa ovat helpottaneet verojärjestelmien »,epäkohtien» havaitsemista sekä muutenkin lisänneet mielenkiintoa niiden rakennetta koskeviin kysymyksiin. Edellämainittujen sleikkojen
motivoimana Englannissa pantiin pystyyn v. 1975 komitea, jonka tehtävänä
oli tarkastella Englannin verojärjestelmää kokonaisuutena sekä tehdä tältä
pohjalta suosituksia sen kokonaisuudistukseksi.

* The Strueture and Reform of Direet
Taxation. Report of a Committee Chaired by, Professor J. E. Meade. The Institute for Fiscal Studies, George Allen
Unwin, Lontoo 1978, 533 sivua.
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Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin
taloustieteessä Nobel-palkinnon saanut
prof.essori J. E. Meade ja sen muut jäsenet edustivat asiantuntemusta taloustieteen, laskentatoim,en, hallinnon ja
verojuridiikan aloilta. Komitea tuotti
runsaassa parissa vuodessa merkittävän
puheenvuoron, joka palvel,ee paitsi
Englannin veroj ärj est,elmän uudistamista myös yleisempää pyrkimystä selkeyttää ja jäntevöittää verokeskustelua.
Aika- ja resurssirajoituksista johtuen
se päätti keskittyä tärkeimpien suoden
verojen 1 - kuten tuloveron, pääomavoittoveron, yhtiöveron ja erilaisten
varallisuusverojen - rakenteen ja toiminnan analysointiin. Tätä rajoittumista perusteltiin myös sillä, että nimenomaan suoraan verotukseen liittyvä t
epäjohdonmukaisuudet koettiin verotuksen pahimmiksi epäkohdiksi.
Komitean tavoitteena oli pyrkiä sellaisiin verojärjestelmää koskeviin uudistusehdotuksiin, joiden taakse olisi helppoa saada poliittisten katsantokantojen
suuri enemmistö. Tästä näkökulmasta
katsottuna on ymmärrettävää, ettei ko1. Suorilla veroilla tarkoitetaan veroj a,
jotka voivat vaihdella veronmaksajien yksilöllisten ominaisuuksien mukaan, kun sitävastoin välilliset verot ovat veronmaksajien
yksilöllisistä ominaisuuksista suoraan riippumattomia, osto- ja myyntitoimille asetettuja veroja.
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mitea tehnyt suosituksia julkisen sektorin »sopivasta» koosta eikä myöskään
siitä, kuinka veroasteikkojen tulisi
vaihdella veropohjan vaihteluiden myötä (tosin luku 14 osassa III sisältää näkökohtia tässä yhteydessä huomioonotettavista seikoista). Asialla on toinenkin puolensa: Pyrkimys mahdollisimman laajaa kannatusta tavoitteleviin
uudistusehdotuksiin näyttää johtaneen
jossain määrin »taivuttelevaan» argunientointiin. Mietinnössä esiintyy poikkeuksellisen runsaasti toistoa, eikä suositusten kannalta epäedullisia seikkoj a
juurikaan tuoda esiin. Tällaisen »taivuttelevan» argumentoinnin vaarallisuutta on tässä yhteydessä omiaan lisäämään komiteamietinnön poikkeuksellisen sujuva ja jänt,evä esitystapa.
Komiteamietinnön rakenne on seuraava: Johdanto-osassa I käsitellään selvityksen tavoitteita (luku 1), kriteerejä,
jolla verojärjestelmää voidaan arvioida
(luku 2) sekä ~eskustellaan alustavasti
veropohj an valinnan ongelmatiikasta
(luku 3).
Osassa II tarkastellaan Englannin
osalta suoran verotuksen efektiivistä
pohjaa (luku 4), vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän vuorovaikutusta (luku 5)
sekä inflaation vaikutusta verorasitukseen ja tähän liittyen verojärjest'elmän
indeksointiaeli suojaamista inflaatiolta (luku 6). Säästämisen verotuskohtelu
Englannissa osoittautuu kokonaisuudessaan varsin kirjavaksi j.a mielivaltaiseksi; joitakin säästämismuotoja verotetaan raskaasti, kun sitävastoin eräät
muut ovat vapaita verosta tai niitä jopa
tuetaan. Sosiaaliturvajärjestelmän ja
v'eroj ärjestelmän koordi:noimattomuudesta - sosiaaliturvaetuisuudet tulosidonnaisia ja verovapaita - seuraa kor-

keita, jopa yli 100 %:n implisiittisiä rajaveroasteita tulonjakauman alapäässä.
Tämä voi tukahduttaa yksilöiden halukkuuden lisäansioiden hankkimiseen
ja joka tapauksessa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä yhdessä toimivat nurinkurisella tavalla, koska bruttotulojen
kasvu saattaa jopa vähentää nettotuloja (ns. köyhyysloukku). Lopuksi esite~
tään, kuinka indeksoimaton verojärjestelmä kärjistää edellämainittuja mielivaltaisuuksia. Tämä Englannin suoran
verotuksen rakenteen ja toiminnan arviointi muodostaa välttämättömän taustan mietinnön pääosalle III, jossa esitetään varsinaiset uudistusehdotukset perusteluineen.
Osassa III tarkastellaan vaihtoehtoisia
veropohjia (luvut 7, 8, 15 ja 16), asuntojen ja yritysten verotusta (luvut 11 ja
12) sekä sosiaaliturvajärjestelmän »haluttavaa» rakennetta (luvut 13 ja 17).
Lisäksi keskustellaan v,eroyksikön valinnasta (luku 18), trustien v,erottamisesta (luku 19), ja verojärjestelmän kansainvälisistä ulottuvuuksista. Merkillepantavaa on myös varsin seikkaperäinen keskustelu kulutusveron erilaisista
toteuttamistavoista (luvut 9 ja 10) sekä
verojärjestelmän hoidon kokonaiskustannuksista (luku 22). Lopuksi osassa IV
esit,etään hyödyllinen yhteenveto päätuloksista ja -suosituksista.
Meaden komitean keskeiset uudistusehdotukset voi lyhyesti luokitella seuraavasti:

(1) tuloveron ja pääomavoittoveron
korvaaminen jonkintyyppisellä kulutusmenojen verotuksella. 2
(2) yhtiöverotuksessa siirtyminen raha2. Erilaisia kulutusveron toteuttamistapoja käsitellään yksityiskohtaisesti.
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virtaperusteiseen veroon (cash-flow
tax base).3

(3) sosiaaliturvajärjestelmän

uudistus

tekemällä
sosiaaliturvaetuisuudet
pääosin veronalaisiksi sekä vähentämällä niiden tulosidonnaisuutta.

(4) vuotuisen varallisuusveron käyttöönotto, jonka keskeisinä tavoitteina ovat perityn omaisuuden muuta
varallisuutta ankarampi verotuskohtelu sekä pyrkimys tasaisempaan varallisuuden jakautumiseen.
Seuraavassa keskitymme v.eropohjaa
sekä sosiaaliturvaj ärj estelmää koskeviin uudistus ehdotuksiin j.a niiden perustel uihin.
Vaihtoehtoisina - ja miksei toisiaan
täydentävinä - lähteinä, joista verot
kerätään voidaan ajatella tuloja, kulutusmenoja, varallisuutta ja varallisuuden siirtoja. Tarkastellaan tulojen versus kulutuksen käyttöä veropohjana.
Kokonaistulojen verottamisen - tuloveron Haig-Simons-mielessä (comprehensive income tax) - perusfilosofiana
on verottaa kulutusmahdollisuuksia,
kulutusveron puolestaan kulutusmahdollisuukslen käyttöä. Koska meikäläisessä julkaistussa kirjallisuudessa kulutusverosta ei ole systemaattista esitte3. Mikäli kulutusvero ja siihen elimellisesti liittyvä rahavirtaperusteinen yhtiövero
eivät saisi riittävää kannatusta, tulisi komitean käsityksen mukaan nykyistä tuloveropohjaa laajentaa sekä henkilökohtaisten tulojen että liiketulojen osalta. Tällöin veropohjaan olisi lisättävä mm. asumistulo, valtion obligaatioiden hallussapidosta aiheutuneet pääomavoitot, ja erilaiset vähennyskelpoiset vakuutusmaksut. Lisäksi liiketulojen osalta suositellaan tällöin paluuta
poistojärjestelmään, joka rajoittuisi varallisuusesineiden todelliseen taloudelliseen kulumiseen laskettaessa veropohjaa.

lyä ja koska se voi veromuotona olla
joillekin vieras, niin Henee paikallaan
luonnehtia sitä lyhyesti. Veroasteikkojen pysyessä 'ennallaan kulutus veron
vallitessa kulutuksesta aiheutuu yhtä
suuri vero kulutusajankohdasta riippumatta, kun sitävastoin tuloverotuksessa
nykyistä kulutusta suositaan tulevan
kulutuksen kustannuksella. Näinollen
peruserona kokonaistulopohjan ja kulutusmenopohjan välillä henkilökohtaisessa verotuksessa on niiden suhtautuminen säästämisestä saatuihin tuottoihin. Kokonaistuloverotuksessa säästäjä

saa tuoton, joka on pienempi kuin hänen säästöillään aikaansaadun investoinnin tuotto, kun sensijaan kulutusverotuksessa ne ovat yhtä suuria.
Kulutusveron puolesta on esitetty
mm. seuraavia perusteluja: (a) kuten
edellä todettiin tuloverotuksessa säästämistä verotetaan kaksi kertaa. Koska
kulutusvero on neutraali kulutusajankohdan eli säästämispäätösten suhteen,
niin sen katsotaan dominoivan tuloveroa tehokkuusnäkökulmasta katsottuna;
(b) siirtyminen tulojen verottamisesta
kulutuksen verottamiseen lisää säästämistä; (c) kulutusv·ero on tuloveroa oikeudenmukaisempi, koska yksilöitä verotetaan sen perusteella, mitä he »ottavat yhteisestä varannosta» kulutukseen
eikä sen perusteella, mitä he »tuottavat
yhteiseen varantoon». Modernia verotuksen teoriaa hyväksikäyttäen on osoitettavissa, ,etteivät perustelut (a) ja (b)
kulutusveron paremmuudelle ole yl,eispäteviä. Komitea ei turvaudukaan mihinkään edellämainituista perusteluista, '
vaan koettaa tähdentää sitä, kuinka

käytännölliset, verohallintoon liittyvät
seikat puhuvat komitean käsityksen
mukaan kulutusveron puolesta. Tämä
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on kiintoisaa mm. siksi, että esimerkiksi A. C. Pigou ja N. Kaldor pitivät kulutusveroa ihanteellisena ratkaisuna
periaatteessa, mutta katsoivat, ettei se
ole kokonaisuudessaan hallinnollisesti
toteuttamiskel poinen!
Komitea päätyy suosittamaan kulutusveroa veropohjaksi karkeasti ottaen
seuraavan päättelyketjun kautta:
(1) varsin kirjava ja mielivaltainen eri
säästämismuotojen verotuskohtelu
aiheuttaa »vääristymiä» paaomamarkkinoiden toimintaan, joita inflaatiolta suojaamaton verojärjestelmä vielä kärjistää.
(2) säästämismuotojen verotuskohtelun
yhtenäistäminen tuloverotuksessa ei
poista inflaation aiheuttamia vaikutuksia ellei verojärjestelmää indeksoida. Verojärjestelmän indeksointi
tuloverotuksessa progression säilyttämiseksi
reaalisesti
ennallaan
edellyttää (i) tulorajojen indeksointia (bracket index,ation) sekä (ii)
pääomatulojen indeksointia (indexation for capital-income adjustment).
Näistä jälkimmäinen indeksointitarve tuloverotuksessa on olemassa
riippumatta siitä, onko vero progressiivinen vai esimerkiksi proportionaalinen. Komitean käsityksen
mukaan se on hallinnollisesti erittäin vaikea ellei mahdoton toteuttaa tyydyttävällä tavalla johtuen
vaikeuksista arvioida pääomatulojen muutoksia.
(3) jos tulojen asemesta verotuksen perustana ovat kulutusmenot, niin
vain veroasteikon kulutusmenorajojen indeksointi on tarpeen progression säilyttämiseksi reaalisesti ennallaan inflaatio-olosuhteissa. Paitsiettä kulutusvero tek,ee verojär-

jestelmän indeksoinnin hallinnollisesti yksinkertaisemmaksi kuin tuloverotuksessa, niin sitä voidaan
myös pitää käytännöllisenä tapana
eliminoida eri säästämismuotojen ja
pääomatulojen erilainen verotuskohtelu. Samalla verojärjestelmä
yksinkertaistuisi mm. eläkkeiden,
pääomavoittojen ja trustien verotuksen suhteen, ja erilaisten tasoitussäädösten tarve vähenisi.
Kut,en edellä todettiin, komitea kiinnittää varsin seikkaperäistä huomiota
erilaisiin kulutusveron toteuttamistapoihin sekä siirtymävaiheen aiheuttamiin erityisongelmiin. Kulutusverotuksessa veropohja voitaisiin laskea välillisesti lisäämällä tuloihin varallisuusesineiden myynnit ja vähentämällä niistä varallisuusesineiden ostot, joten veropohj a perustuisi periodin aikana tapahtuneisiin rahavirtoihin kokonaistulojen ja/tai voittojen sijasta. Näin
myös rahavirtaperusteisen yhtiöveron
kohdalla. 4 Tämän tulopohjan kulutusverosopeuttamisen yhteydessä komitea
ehdottaa varallisuusesineiden jakamista
rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin
varallisuusesineisiin, joista vain edellisten ostot ja myynnit huomioitaisiin kulutusveropohjaa laskettaessa. Joidenkin
varallisuusesineiden pitäminen rekisteröimättöminä olisi tarpeen paitsi hallinnollisista syistä myös sen vuoksi, että
tämä soisi veronmaksajille mahdollisuu4. Komitean mielestä 'sopiva' yhtiövero
riippuu paljolti siitä, mikä on veropohja
henkilökohtaisessa verotuksessa. Niinpä jos
henkilökohtaisen verotuksen painopistettä
siirrettäisiin kokonaistulojen verottamisen
suuntaan, niin komitean käsityksen mukaan
yhtiöverotusta tulisi tällöin siirtää voittojen verotuksen suuntaan.
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den tasoittaa tiettyyn ajankohtaan kasautuneiden kulutusmenojen aiheuttamia verositoumuksia useammalle periodine.
Mikäli kulutusveroa sopeutetaan veronmaksajien yksilöllisten ominaisuuksien mukaan, on kyseessä ns. yleinen
kulutusvero, jossa siis veropohja lasketaan välillisesti tulopohjaa sopeuttamalla. Ns. »kaksiosainen» kulutusvero
(Two-Trier Expenditure Tax) puolestaan koostuisi kahdesta erillisestä verosta: (i) proportionaalinen vero (esimerkiksi arvonlisävero) ja (ii) progressiivinen lisävero tietyn rajan ylittävistä kulutusmenoista. Näistä »kaksiosaiseen» kulutusveroon siirtyminen olisi
komitean mielestä helpompaa ja suositeltavaa ensimmäisenä vaiheena kohti
yleistä kulutusveroa. Tällöin niiden
henkilöiden lukumäärä, joiden verokohtelu muuttuisi tulopohjan kulutusverosopeuttamisen myötä olisi huomattavasti vähäisempi kuin yleisen kulutusveron
tapauksessa. Samalla saataisiin kokemuksia kulutusveron hallinnosta pienessä mittakaavassa. Sitäpaitsi progressiivinen lisäv,ero tietyn rajan ylittävistä
kulutusm·enoista voitaisiin liittää yleiseen tulovero on. 5
Toisena k,eskeisenä uudistusta kaipaavana - joskin veropohjakeskustelusta
erillisenä - kohteena komitea pitää sosiaaliturvajärjestelmän entistä tarkoituksenmukaisempaa organisointia ja
erityisesti sen yhteensovittamista verojärj1estelmän kanssa. Vallitseva sosiaali5. Tämä on itse asiassa N. Kaldorin aikoinaan suosittelema tapa siirtyä kulutusveroon. Koska Englannissa nykyisin varsin
suureen osaan tulonsaajista sovelletaan samaa rajaveroa, ei siirtyminen »kaksiosaiseen» kulutusveroon muuttaisi näitten tulonsaajien verotuskohtelua.

turvajärjestelmä Englannissa on hallinnollisesti monimutkainen, jonka lisäksi
epäkohtia ovat sosiaaliturvaetuisuukslen vähäinen peittävyys, niiden pienuus
ja erityisesti tulosidonnaisten sosiaaliturvaetuisuuksien alhainen hyväksikäyttö. Lopuksi - kuten aikaisemmin
todettiin - sosiaaliturvajärj,estelmän ja
verojärjestelmän koordinoimattomuus
johtaa tulonjakauman alapäässä korkeisiin (implisiittisiin) rajaveroasteisiin.
Yksinkertaistaakseen sosiaaliturvaj ärj-estelmää ja saadakseen sen par,emmin
vastaamaan niitä tavoitteita, joita hyvältä perustoimeentulon takaavalta järjestelmältä tulisi edellyttää, komitea
tarkastelee kaiken kaikkiaan neljää erilaista ratkaisumallia. Näistä komitea
hylkää alustavan tarkastelun jälkeen
sosiaaliturvajärjestelmän organisointitavat, jotka vastaavat lähinnä ns. negatiivista tuloverojärjestelmää ja v,eroluottojärjestelmää. Nämä ovat USA:ssa
saaneet runsaasti huomiota ja niitä on
jonkin verran myös kokeiltu käytännössä. Ns. TTSD-järjestelmä (Two-Tier
Social Dividend Schem,e) ja ns. uusi
Beveridge-järjestelmä ovat komitean
käsityksen mukaan harkinnanarvoiset
ratkaisumallit. 6
Kuviossa 1 pyritään havainnollistamaan yhden yksilön käsittävän kotitalouden tapauksessa 7 sekä puhdasta ve6. Beveridge oli englantilainen ekonomisti, jonka johdolla toimineen sosiaaliturvakomitean suositukset muuttuivat vähitellen
lainsäädännöksi Englannissa.
7. Mietinnössä keskustellaan myös veroyksikön valinnasta, mihin ongelmaan luonnollisesti joudutaan tarkasteltaessa erikokoisten ja koostumukseltaan erilaisten kotitalouksien verotusta. 'Sopivan' veroyksikön
valinta on poikkeuksellisen voimakkaasti sidoksissa eri kriteereille annettuun suhteelliseen painoon (ks. luku 18).
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roluottojärjestelmää että TTSD:tä. Kotitalouden olosuhteista riippumatonta,
kaikille myönnettävää perustuloa kuvaa OE. TTSD on muunnelma tästä veroluottojärjestelmästä siinä mielessä,
että kaikille myönnettävän perustulon
OE lisäksi korkeampaa perustuloa OD
myönnettäisiin esimerkiksi vanhuuden,
sairauden ja tahattoman työttömyyden
aiheuttamienansionmenetysten perusteella. Veroluottojärjestelmä on TTSD:tä
kalliimpi vaihtoehto; riittävän perustoimeentulon turvaaminen tulottomalle
edellyttää »melko korkeaa» OE:tä. Toisaalta TTSD-järjestelmä on hallinnollisesti hankalampi: Kuinka identifioidaan
yksilöiden olosuhteet esimerkiksi
työhön osallistumattomuuden syyt joiden perusteella korkeampaa perustuloa on myönnetään?
Komitea pitääkin ns. uutta Beveridg.e-järjestelmää parhaana sosiaalitur-

vajärjestelmän ratkaisumallina. Tämän
järjestelmän periaatteena on taata sosiaalivakuutuksen kautta vanhuksille,
sairaille ja työttömille riittävänä pidettävä toimeentulo. Mikäli jostain syystä
vakuutusjärjestelmä ei tarjoa tätä toimeentuloa, käytetään erilaisia tarveharkintaan perustuvia avustuksia »turvaverkkona». Ns uuden Beveridge-järjestelmän mukaan ansiotuloj a vailla olevat yksilöt saisivat sosiaaliturvaa, joka
takaisi heille esimerkiksi 40 olo keskimääräisestä kotitalouksien käytettävissä
olevasta tulosta. Työssä olevat saisivat
lisäksi henkilökohtaisia verovähennyksiä, jotka vastaisivat arvoltaan 40 0/0:ia
keskimääräisistä tuloista (ks. kuvio 2).
Ns. uuden Beveridge-järjestelmän keskeisenä tavoitteena on asettaa verokynnys - tulot, joista lähtien veroa
maksetaan - riittävän perustoimeentulon takaavalIe tasolle. Tämä perustoi-
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meentulo pyritään takaamaan sosiaaliturvaetuisuuksien mitoituksella.
Verokynnyksen asettamisessa tulee
välttää sosiaaliturva- ja verojärjestelmien päällekkäisyyttä, mikä on johtanut omituisiin piirteisiin vallitsevassa
sosiaali turvaj ärj estelmässä. 8
Sosiaaliturvaetuisuuksten
veronalaisuus
on
omiaan helpottamaan sosiaaliturva- ja
veroj ärjestelmien
yhteensovi ttamista.
Sitävastoin komitea näyttää jättävän
käytännöllisesti katsoen ,avoimeksi kysymyksen siitä, kuinka nykyisen järjestelmän tulosidonnaisiin sosiaaliturvaetuisuuksiin tulisi oikeastaan suhtau8. Esimerkiksi sairausvakuutus ja työttömyyskorvaus Englannissa tarjoavat etuja,
jotka saattavat tuottaa suuremman käteen
jäävän tulon kuin työssä ollen.
6

tua. 9 Ongelmalliseksi jää myöskin kysymys kuinka tulisi kohdella niitä työssäkäyviä pienituloisia, jotka jäävät sosiaalivakuutusjärjestelmän ulkopuolelle, mutta eivät kuitenkaan ansioillaan
yllä verokynnykseen asti. Uuden Beveridge-j ärjestelmänkään ei katsota täyttävän kaikkia hyvälle perustoimeentu10n turvaamisj ärj estelmälle asetettuj a
9. Komitean mielestä merkitykseltään
vähäisempien tulosidonnaisten etuisuuksien
lakkauttaminen ei tuota hankaluuksia. Sitävastoin komitean käsityksen mukaan asumistuen - jota se pitää tärkeimpänä tulosidonnaisena etuisuutena - lakkauttamisesta SeUraiSi keskimääräistä korkeampaa
vuokraa maksavien tuensaajien ajautuminen köyhyysrajan alapuolelle. Komitea katsookin ongelman ratkaisun jäävän asuntosektorilla suoritettavan perusteellisen uudistuksen varaan.
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vaatimuksia; pääasiallisena syynä järjestelmän suosintaan näytetään pidettävän sitä, että vallitsevasta järjestelmästä tähän ratkaisumalliin on suhteellisen
helppo siirtyä asteittain, ilman että silti
suljettaisiin tai vaikeutettaisiin mahdollisuuksia siirtyä tulevaisuudessa kohti
TTSD-j ärj estelmän tyyppisiä sosiaaliturvan organisointitapoj a.
Kokonaisuutena Meaden komitean
mietintöä on pidettävä huomattavana
verokeskusteluun liittyvänä puheenvuorona, jonka merkitys ylittää komitean alkuperäisen toimeksiannon rajat.
Tästä on -eräänä osoituksena mietinnön
jo nyt saama laaja kansainvälinen huomio.
Mutta - kuten alussa todettiin komitean pyrkimys uudistusehdotuksiin, jotka voisivat saada taakseen poliittisten näkemysten suur'en enemmistön, on johtanut »suostuttelevaan» argumentointiin, jossa uudistusehdotusten kannalta epäedullisia seikkoja ei
juurikaan tuoda esiin. Tämä yhdistet-

tynä komiteamietinnön luettavuuteen
ja jäntevään -esitystapaan lisää vaaraa
»langeta loukkuun». Niinpä esim-erkiksi säästämisen 'sopivasta' verotuskohtelusta ei keskustella paitsi, että tuodaan esiin vallitsevan käytännön perustelematon kirjavuus. Siellä täällä viitataan epätäydellisiin pääomamarkkinoihin, mutta niiden seuraamuksiin
mm. keskusteltaessa verorakenteen ja
säästämisen välisestä yhteydestä ja varallisuuden verottamisesta ei kiinnitetä
huomiota. Arvostelua on myös kohdistettu komitean varsin optimistisiin käsityksiin uudistusehdotusten käytännöllis-hallinnollisista toteuttamismahdollisuuksista.
Joka tapauksessa Meaden komitea on
tuottanut dokumentin, joka ansaitsee
huolellisen keskust,elun ja sen soisikin
tulevan kaikkien verojärjestelmän organisoinnista vakavasti kiinnostuneiden
henkilöiden taholta perusteellisesti luetuksi.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

KESKUSTELUA

Kysyn nänsäätelypol iti ikasta avoi messa
taloudessa

JUKKA LASSILA -

PENTTI VARTIA

Sisäiselle ja ulkoiselle tasapainolle ase- la pyrimme oikaisemaan eräitä Suomestettavien tavoitteiden yhteensopivuus ja sa käydyn populaarin talouspolitiikkatavoitteiden keskinäinen painotus ovat ,keskust'elun puutteellisuuksia, erityisesvarsin keskeisessä asemassa suunnitel- ti eräitä Heikki Oksasen Kansantaloutaessa pienen avoimen maan talouspo.,. dellisessa aikakauskirjassa 1979: 4 esitlitiikkaa. Lyhyellä aikavälillä on kysyn- tämiä väitteitä.
nänsäätelypolitiikalla tunnetusti vaikea
Todettakoon aluksi, että meille ei ole
parantaa sekä sisäistä tasapainoa (työl- selvää kuka taloustieteilijä ensimmäiselisyyttä) että ulkoista tasapainoa (vaih- nä on esittänyt eksplisiittisesti ajatuktotasetta), ja toisen parantaminen mer- sen työllisyyden ja ulkomaankaupan
kitsee yleensä tinkimistä toiselle asetet- tasapainon välisestä trade-offista. Aitavasta tavoitteesta. Tarkoituksemme van ilmeisesti seikka on ollut hyvin
on seuraavassa, lähinnä eräistä yleisistä tunnettu jo useiden sukupolvien ajan.
metodologisista näkökohdista käsin, Luonnollisesti kysymys on kiinnostanut
tarkentaa tästä vanhasta mutta alati erikoisesti pienten avoimien talouksien
ajankohtaisesta aihepiiristä Suomessa ekonomistej a. Esimerkiksi hollantilaisilviime aikoina esitettyjä näkemyksiä. ta Tinbergeniltä ja Theililtä löytyy
Erikoisesti tarkastelemme seuraavaa hyvä esitys ongelman asettelusta eksplikolmea seikkaa: 1) kysynnänsäätelyyn siittisen suhdannevaihteluja kuvaavan
liittyvän sisäisen ja ulkoisen tasapainon mallin puitteissa 1950-luvulta.1 Työllihypoteettis'en valintauran käsitettä ja syys- ja vaihtotasetavoitteiden valintayleisemminkin mallien endogeenisten uria on myös jo vanhastaan tarkasteltu
muuttujien välisiä riippuvuuksia eri- graafisesti.
laisten ceteris-paribus-ehtojen vallitesTheil (1958) tarkastelee varsin pedagosa, 2) hypoteettisten valintauden ja to- gisesti trade-off-suoran johtamista malteutuneiden havaintojen välistä suhdet1. Tinbergen, J.: Economic Poliey: Printa, ja 3) milloin kannattaa tarkastella
kansantalouden sisäistä tasapainoa si- ciples and Design, North-Holland 1956, 4.
painos 1967, sivut 94-148. Theil, H.: Econonällään, milloin taas suhteutettuna ul- mic Forecasts and Poliey, North-Holland
komaiden sisäiseen tasapainoon. Samal- 1958, 3. painos 1970, luku 7.1.
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lin kahden endogeenisen muuttujan välille. Hän esittää yksinkertaisen viiden
yhtälön mallin, jossa tuotanto, tuonti,
kulutus, työllisyys ja kauppatase endogeenisina muuttujina riippuvat eksogeenisten muuttujien, investointien, viennin
ja julkisten menojen saamista arvoista.
Tällöin talouspolitiikan päätöksentekijä,
jos hänellä on käytössä ennusteet viennistä ja investoinneista, voi tarkastella,
miten talouden endogeeniset muuttujat
muuttuvat, kun julkisten menojen määrää muutetaan ja muiden eksogeenisten
muuttujien arvot pidetään kiinteinä.
Johdettuaan työllisyys-vaihtotasetavoitteiden valintauran julkisten menojen
suhteen, hän antaa suomalaistenkin
käyttämässä työllisyys-vaihtotase-koordinaatistossa myös graafisen esityksen
siitä, kuinka valintauran ja päätöksentekij äin u tili teettifunktiosta lasketun
indifferenssikäyrän sivuamispiste edustaa optimaalista tavoitteiden valintaa.

o

Y2 ---------------------

1a

Valintaura saadaan mallin redusoidusta muodosta tarkastelemalla kahden .
endogeenisen muuttujan Yl ja Y2 (esim.
työllisyys ja vaihtotase) arvojen muuttumista, kun jonkin eksogeenisen muuttujan (esim. julkisten menojen määrän)
arvoa muutetaan ja muiden eksogeenisten muuttujien arvot pidetään kiinteinä (ks. liite). Kaikkien endogeenisten muuttujien arvot yleensä muuttuvat julkisten menojen määrää muutettaessa; kahteen muuttujaan keskittyvä
tarkastelu ei vain kerro muista muuttujista mitään. Tarkasteltavien endogeenisten muuttujien muodostamassa koordinaatistossa valintaura voi olla esimerkiksi kuvion 1 a kaltainen.
Vastaavat valintaurat voidaan määritellä muidenkin eksogeenisten politiikkamuuttujien suhteen. Valintaura on
siis hypoteettinen ceteris paribus käsite, josta puhuttaessa on selvästi määriteltävä, mihin muuttujaan tai toimen-

A

Y~

Kuvio 1. Hypoteettisia esimerkkejä valintaurasta (a) ja talouspolitiikan dynaamisista
vaikutuksista (b, c jad).
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1b

pideyhdistelmään liittyvää uraa tarkoitetaan.
Dynaamisissa malleissa edellä oleva
tarkastelu vastaa ensimmäisen periodin
valintauraa, joka saadaan muuttamalla
jonkin viivästämättömän eksogeenisen

muuttujan arvoja ja pitämällä muiden
eksogeenisten ja viivästettyjen endogeenisten muuttujien arvot kiinteinä.
Vastaavan kaltainen valintaura voidaan
määritellä myös viivästetyn eksogeenisen muuttujan suhteen, ja sen avulla
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1d

tarkastella esimerkiksi niitä työllisyysvaihtotaseyhdistelmiä, jotka tänä vuonna suoritettavalla toimenpiteellä toteutuisivat ensi vuonna. Tämä edellyttää
eksogeenisten muuttujien ensi vuoden
arvojen tuntemista. Tänä vuonna suoritettu toimenpide vaikuttaisi ensi vuoden kehitykseen kahta kautta: sekä tämän vuoden endogeenisten muuttujien
kautta, joilla on viivästetty vaikutus
ensi vuoteen, että suoraan ensi vuoteen
toimenpiteen omilla viivästetyillä vaikutuksilla. Tällaisen valintauran määrittämiseksi täytyisi tarkastella mallin
»pitemmälle» supistettua muotoa\ esimerkiksi finaalimuotoa. Tällä tavalla
voitaisiin myös määrätä vielä pitemmän
aikavälin valintaurat.
Esimerkiksi julkisiin menoihin liittyvän työllisyys-vaihtotasevalintauran
kulmakerroin riippuu siis sen ajanjakson pituudesta, jonka kuluessa tapahtuneet vaikutukset otetaan huomioon.
Kysynnän lisäyksellä saattaa esimerkiksi olla melko nopeasti tuontia lisää-

vä vaikutus, mutta työllisyys saattaa
parantua aluksi tuotannon kasvua hitaammin ns. työn tuottavuuden kasvaessa. Täten kulmakerroin aluksi voisi
olla itseisarvoltaan hyvinkin suuri sellaisessa tarkastelussa, jossa vaihtotase
on pystyakselilla, työllisyys vaaka-akselilla. Vähitellen myös työllisyyden
kasvaessa valintaura voi taas muuttua
loivemmaksi. Lopulta taas kysynnän
kasvun johdosta lisääntynyt inflaatio
vaikeuttaa vientiä ja heikentää avoimen sektorin kannattavuutta ja uudelleen jyrkentää valintauraa. Tällaista tilannetta on pyritty havainnollistamaan
kuviossa 1 b. Kuviossa 1 c on puolestaan esitetty se, että ,eri instrumentteihin liittyvät lyhyen ja pitkän aikavälin trade-off suorat saattavat kallistella kiusallisella tavalla eri suuntiin, jolloin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet on selvästi erotettava toisistaan.
Todettakoon vielä, ,että mikäli käytössä on kaksi tai useampia instrumentteja, voisi talouspolitiikan tekijä peri-

183

aatteessa sopivalla instrumenttimuuttujien valinnalla perättäisten periodien havaintopisteet yhdistämällä kirjoittaa vaihtotase-työttömyyskoordinaatistoon vaikkapa toteamuksen »oho».
Tämä voidaan osoittaa vektoriyhteenlaskua soveltamalla ja asiasta on muistutettu kuviossa 1 d.
Mikä sitten on hypoteettisten valintaurien pisteitten ja toteutuneiden havaintojen välinen suhde? Valintauran
pisteet kertovat, miten työllisyys- ja
vaihtotaseluvut muuttuvat, kun jonkin
tietyn politiikkamuuttujan arvot muuttuvat ja muut 'eksogeeniset muuttujat
pysyvät kiinteinä. Todelliset havainnot
taas k,ertovat, miten työllisyys ja vaihtotase ovat kehittyneet, kun kaikki muu
maailmassa on tapahtunut juuri niin
kuin on tapahtunut. Historiallisesti havaittuun kahden endogeenisen muuttujan väliseen hajontakuvioon ovat vaikuttaneet kaikissa ,eksogeenisissa muuttujissa tapahtuneet muutokset,eikä hajontakuviota voida tulkita pelkästään
kysynnänsäätelypolitiikasta ja kansainvälisistä suhdannevaihteluista johtuvaksi siihen tapaan kuin 'eräissä artikkeleissa tehdään. Havaittuja pisteitä ja
trade-off-suoria koskeva keskustelu on
täysin analoginen ns. Phillips-käyrän
ympärillä käydyn keskustelun kanssa.
Ja kuten tunnettua ei tästä keskustelusta kansainväliselläkään tasolla ole
sekavuutta puuttunut.
Pelkästään
työllisyys-vaihtotasekuvion toteutuneita havaintoja tarkastelemalla ei siis suoraan voi päätellä kovinkaan paljoa valintaurista. Valintasuora on johdettu käsite, jonka arvioinnin tulisi perustua mon1en muidenkin
muuttujien kuin työllisyyden ja vaihtotaseen välisiä riippuvuuksia kuvaaviin

havaintoihin.·Selvin tapa edetä on spesifioida keskeisiä riippuvuuksia kuvaava 'eksplisiittinen malli, estimoida se
havainnoista ja arvioida siten valintaurat mallin avulla. Vaihtotasetarkastelumme teoksessa »Kansantalouden kehitysnäkymät 1978-1982» perustuu
juuri tällaiseen menettelyyn. Täten tarkastelussa ovat mukana mm. kilpailukyvyn vaikutukset investointeihin, joita Heikki Oksanen artikkelissaan kaipailee.
Tässä menettelyssä tulevat
luonnollisesti 'eteen kaikki empiirisen
mallin rakentamiseen liittyvät ongelmat, esimerkiksi mallin spesifiointi- ja
estimointikysymykset. Nämä vaikeudet
eivät kuitenkaan mitenkään vähennä
valintauran täsmällisen käsitteellisen
määrittelyn tärkeyttä.
Oksasen omassa tarkastelussa ongelmana onkin nähdäksemme se, että hän
pyrkii määräämään kysynnänsäätelypolitiikkaan liittyvän »todellisen» valintauran, mutta kun hän ei suorita
tarkastel uj aan minkään eksplisiittisen
mallin puitteissa jää tarkastelu vain
harjoitelmaksi, jossa havaittuun hajontakuvioon ilman sen kummempia perusteluita ja oman intuition mukaan
piirrellään trade-off-suoria. Itse asiassa
koko »todellisen» valintauran käsite jää
tällaisessa tarkastelussa hämäräksi.
Vaikka olemmekin monessa yhteydessä
lukeutuneet ,empiristisen lähestymistavan kannattajiin, vaatii kysymyksen
selvittäminen käsittääksemme ehdottomasti enemmän teoreettisia elem'enttejä, jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin. Hämäräksi jää myös se kuinka
Oksanen haluaa puhdistaa »todellisen»
valintauran kysynnän lisäyksen mukanaan tuomista inflaatio- ja kilpailukykyvaikutuksista ja esittää näiden mu-
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Kuvio 2. Ulkoinen ja sisäinen tasapaino.

kaanottamisen antavan liian pessimistisen kuvan kysynnänsäätelypolitiikan
»todellisista» mahdollisuuksista. Eikö
vielä optimistisempi kuva saataisi kun
kysynnän lisäyksen aikaansaama tuonninkin kasvu unohdettaisiin?

Kuriositeettina mainittakoon Oksasen päätyneen käsitykseen, ettei »Kansantalouden kehitysnäkymissä» esittämässämme tarkastelussa ole huomioitu
ulkomaiden taloudellisen tilanteen vaikutusta. Parhaalla tahdollammekaan
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säksi kuvion kanssa samalla aukeamalla on yhden sivun kokoinen taulukko,
jossa esitetään kvantitatiivinen arvio
siitä, miten perusvaihtoehdon luvut
muuttuvat, jos a) julkinen kysyntä tai
b) Suomen tärkeimpien läntisten vientimaiden teollisuustuotanto kasvaa oletettua nopeammin. Tarkastelussamme
ei siis ole unohdettu ulkomaiden taloudellisen tilanteen vaikutusta, vaan päinvastoin nämä vaikutukset on pyritty
tuomaan mahdollisimman selvästi esille.
Ulkomaiden taloudellinen kehitys voidaan kyllä pyrkiä ottamaan mukaan
tarkasteluun myös suhteuttamalla Suo-

emme voi ymmärtää, miten hän voi tällaista esittää, jos hän on todella kirjoituksemme lukenut. Kuvio 2 b, jota hän
Kansantaloudellisen aikakauskirjan puheenvuorossaan antaa ymmärtää meidän käyttäneen artikkelissamme poikkeaa nimittäin todellisuudessa esittämästämme kuviosta 2 a. Alkuperäisessä
kuviossamme oli kolmaskin valintaura,
eikä vain kaksi. Tämä kolmas valintaura, jonka Oksanen on kokonaan unohtanut, liittyy tilanteeseen, jossa ulkomaiden taloudellinen kasvu olisi kehitysnäkymien perusvaihtoehdossa oletettua kasvua nopeampaa. Uran merkitys
on myös selvästi kerrottu tekstissä. Li-
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Kuvio 3. Suomen suhteellinen työllisyysl ja vaihtotase.
1 Työttömyysaste kuudessa Länsi-Euroopan maassa (Englanti, Hollanti, Italia, Ranska ja Saksan Liittotasavalta) miinus Suomen työttömyysaste.

186

men työttömyys ulkomaiden työttömyyteen kuten mm. Grassman (1976) ja
Hjerppe (1978) ja Oksanen ovat menetelleet (vrt. kuvio 3). Analyysivälineitten mielekkyyttä on kuitenkin arvioitava suhteessa analyysin tavoitteisiin.
Talouspolitiikan päättäjien kannalta on
nähdäksemme huomattavasti mielekkäämpää tarkastella Suomen työttömyyttä myös absoluuttisena ongelmana
eikä vain suhteessa ulkomaiden vastaavaan ongelmaan. Lienee järkevämpää
asettaa tavoite Suomen työllisyydelle
eikä Suomen ja muiden maiden työllisyyden poikkeamalIe ja näinhän suomalaiset talouspolitiikan tekijät ovat
toimineetkin. Jos Suomessa kysynnänsäätelypolitiikan avulla pidetään yllä
korkeampaa työllisyyttä kuin vientimaissamme, joudumme maksamaan siitä tietyn hinnan suurentuneiden vaihtotaseen alij äämien muodossa. Tällainen
menettely voi kuitenkin olla perusteltua jopa usean vuoden ajan, sillä lyhytaikaiseenkin työttömyyteen liittyy usein
suuria yhteiskunnallisia kustannuksia,
joita ei välttämättä liity vaihtotaseen
vajauksiin sinänsä. On tietenkin selvää,
että pitkällä tähtäimellä on pyrittävä
saavuttamaan tyydyttävä tilanne sekä
sisäisen ,että ulkoisen tasapainon suhteen.

LIITE: Esimerkki valintauran määräämisestä ykstnkertaisessa mallissa
Olkoon meillä taustalla teoria talouden
toiminnasta ja kuvattakoon sitä seuraavalla yhtälöryhmällä:
Yl = fl (Y2, Y3, Zl, Z2)
Y2 = f2 (Yl, Y3, Zl, Z2)
Y3 = f3 (Yl, Y2, Zl, Z2)
jossa Yl, Y2 ja Y3 ovat endogeenisia muuttujia ja Zl ja Z2 ovat eksogeenisia talouspolitiikan instrumenttimuuttujia. Yhtälö(1)

ryhmä (1) kuvaa siis mallin
endogeenisen muuttujan Yi
sekä muiden endogeenisten
ten muuttujien arvoista.
Mallin redusoitu muoto

rakennemuotoa:
arvot riippuvat
että eksogeenisolkoon vastaa-

vasti
(2)

Yl = Yl (Zl, Z2)
Y2 = Y2 (Zl, Z2)
Y3 = Y3 (Zl, Z2)
jossa endogeeniset muuttujat on esitetty
ainoastaan eksogeenisten muuttujien funktioina.
Kahden endogeenisen muuttujan Yl ja Y2
väliselle valintauralle muuttujan Zl suhteen
saadaan funktioesitys siten, että mallin redusoidun muodon yhtälöstä ratkaistaan
Zl Yl:n funktiona ja sijoitetaan tämä Y2:n
redusoidun muodon yhtälöön. Siis yhtälöstä Yl = Yl (Zl, Z2) saadaan
(3)

Zl

=

Zl (yl, Z2)

ja sijoittamalla edelleen saadaan
(4)

Y2

=

=

Y2 (Zl (Yl, Z2), Z2)
v (Yl, Z2)

Yhtälö (4) ilmaisee kaikki Yl:n ja Y2:n
valintaurat instrumenttimuuttujan Zl suhteen. Kuvioon 1 a on piirretty yhteen kiinteään Z2:ll arvoon Z02 liittyvä valintaura,
jossa vielä erityisesti piste A liittyy tarkasteltavaan instrumenttimuuttujan Zl arvoon ZOl, eli yOl = Yl (ZOl, Z02) ja y 02 =
Y2 (ZOl, Z02). Tämän valintauran kulmakerroin pisteessä A on
(5)

8v (yOl, Z02) _ 8Yli
8Zl (yOl, Z02) )
8Yl
- 8Z1 (
8Yl

8Y2 (ZOl, Z02) / 8Yl (ZO l, Z02)
8Z1
8Z1
joka siis on kahden funktion, 8Y2/8zl:n ja
8Y1/8z1:n, arvojen suhde, laskettuna eksogeenisten muuttujien arvoilla ZOl ja Z02.
Vastaavasti toiseen talouspolitiikan instrumenttiin Z2 liittyvän trade-off-uran kulmakerroin on
(6)

8Y2 (ZOl, Z02)
8Yl (ZOl, Z02)
8Z2
I
8Z2

(5) ja (6) eivät luonnollisestikaan ole yhtäsuuria vaikka harkitsematon mallin Pyörittelijä saattaisikin supistelemalla (väärin)
näitä lausekkeita tällaiseen tulokseen päätyä.
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Pisteen A kautta voisi kulkea useampia
valintauria myös julkisten menojen määrän
suhteen, jos mallissa olisi useampia ennaltamäärättyjä muuttujia. Pistettä A vastaavat Yl:n ja Y2:n arvot voisivat tällöin johtua useista eksogeenisten muuttujien ja, dynaamisissa malleissa, viivästettyjen endogeenisten muuttujien arvokombinaatioista.
Näiden muuttujien funktioina valintaurien
kulmakertoimet voisivat siis myös saada eri
arvoja pisteessä A. Tieto Yl:n ja Y2:n arvoista ei siten yleensä ole riittävä määrittämään valintauran kulmakerrointa ao. pisteessä, vaan on tunnettava kaikkien eksogeenisten ja viivästettyjen endogeenisten
muuttujien arvot.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Kommentti Lassilalle ja Vartialle

HEIKKI OKSANEN

Edellä Jukka Lassila ja Pe~tti Vartia
kommentoivat numerossa 1979:4 ilmestynyttä puheenvuoroani, jossa käsittelin
lyhyesti kansantalouden ulkoisen ja sisäisen tasapainon ja talouspolitiikan ongelmia. Sivusin kahta graafisen esityksen tyyppiä, jotka ovat esiintyneet populaarissa suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa mm. valuuttakurssipolitiikkaa koskevien kannanottojen
tukena. Kannanotot ovat kylläkin ilmeisesti muotoutuneet paljolti muusta
analyysistä kuin puheenaolevista kuvioista.
Mikä hyvänsä kuvio, johon on oikein
jäljennetty tilastoa, on yhtä oikea kuin
jäljennetty tilasto. Keskustelunalaista
voi olla vain se, tukeeko jokin kuvio
jotakin tiettyä kausaalista tulkintaa vai
ei. Esillä oli kaksi vaihtoehtoista tapaa
analysoida valuuttakurssipolitiikan vaikutusta sisäisen ja ulkoisen tasapainon
väliseen trade-offiin. Ensimmäisessä
kuviotyypissä (oma kuvioni 1, Lassilan
ja Vartian kuvio 3) on Suomen ja ulkomaiden aktiviteettitasojen eron vaikutus Suomen vaihtotaseeseen pyritty vakioimaan ja erottamaan se siten kilpailukyvyn muutoksen vaikutuksesta joskin tämä tehdään hyvin karkealla
tavalla. Toisessa kuviotyypissä (oma
kuvioni 2, Lassilan ja Vartian kuviot
2 a ja 2 b) ei tällaiseen erotteluun pyritä, vaan sekä aktiviteettitasojen ero

että kilpailukyvyn muutokset siirtävät
trade-off -suoraa.
Vaikka painotinkin edellisen kuviotyypin tulkintaan liittyviä ongelmia, pidin sitä jälkimmäistä hedelmällisempänä. Valuuttakurssipoliittisia toimenpiteitä harkittaessa on nimittäin ensiarvoisen tärkeää pyrkiä erottamaan toisistaan näiden kahden tekijän vaikutus
vaihtotaseeseen, koska valuuttakurssipolitiikan yksi keskeisimmistä ongelmista on se, missä määrin kullakin
aikahorisontilla voidaan valuuttakurssipolitiikalla kompensoida ulkomaisen
kysynnän heikkenemisen vaikutukset.
Arvelin, että ETLAn analyysissä olisi
esimerkiksi tähän liittyviä puutteellisuuksia, kun se vuoden 1979 mittaan
suositteli toteutettuakin inflatorisempaa
valuuttakurssipolitiikkaa. Oma arvioni
oli, ettei inflatorisempi valuuttakurssipolitiikka olisi siirtänyt trade-off -suoraa oikealle (tietyllä työllisyydellä pienempi vaihtotaseen vaje) ETLAn uskomalla tavalla.
Lassilan ja Vartian artikkeli on pääasiassa asiallinen, mutta on siinä turhaakin. Tästä esimerkkinä on se oudoksunta, että olen jäljentänyt puutteellisesti ETLAn käyttämän kuvion. Esitin
kuvion 2 kuviotyyppinä, joka esiintyy
neljässä mainitsemassani lähteessä, joista yksi oli ETLAn. Tällaisilla oudoksunnoilla ja niiden oikaisuilla on mielestä-
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ni turha täyttää tämän julkaisun palstoja. Uskonkin, että turhaa olisi karsiutunut matkalla, jos aikakauskirjan toimitus - esimerkiksi Pentti Vartia olisi toimittanut Lassilan ja Vartian kirjoituksen kommentoitavakseni aikaisemmin ja järjestänyt siten yhden tai
useamman kommenttikierroksen jo toimitusvaiheessa. Tällaiseen tieteellisissä

aikakauskirjoissa yleiseen käytäntöön
olisi syytä siirtyä myös Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa.
VIITTAUKSET
Oksanen, Heikki, 1979, Puheenvuoro: Näkökohtia talouspolitiikan ajankohtaisista ongelmista, Kansantaloudellinen aikakaus-

kirja 1979: 4.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:2

Väitöskirjojen tarkastuksesta
Selvitys henkilöresurssien jakautumisesta kansantaloustieteen
väitöskirjojen tarkastustyössä vuosina 1950-1980.

HEIKKI A. LOIKKANEN -

MATTI VIREN

Väitöskirjat ovat korkeakoulusektorin
»lopputuotteita», joilla erityisesti Suomessa on korostunut merkitys sekä
väittelijän itsensä kannalta että eri tieteenalojen ja korkeakoulujen saavutuksia arvioitaessa. Toisesta näkökulmasta katsoen väitöskirjatöiden ohjausta ja
niiden tarkastusta lienee pidettävä yhtenä jo väitelleiden ja ,erityisesti vakinaisen professorikunnan tärkeimmistä
yksittäisistä tehtävistä. Kun valtaosa
väitöskirjatutkimuksista on julkaistu
Suomen kielellä, ovat kotimaiset asiantuntijat pakostakin joutuneet vastaamaan töiden esitarkastuksista ja varsinaisista vastaväittäjän tehtävistä. Henkilöitä näihin tehtäviin ehdotta'essaan
tiedekunnat pyrkinevät käyttämään parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta. Sitä, missä määrin näin on tapahtunut, olemme pätemättömiä arvioimaan. Selvityksemm'e koskeekin vain
sitä, miten henkilöresurssien käyttö on
jakautunut kansantaloustieteen väitöskirjojen tarkastustyössä vuoden 1950
jälkeen. Siihen, miten kyseisten töiden
tarkastustehtävien olisi pitänyt henkilöittäin jakautua, emme näin ollen
puutu. 1

Selvityksemme aluksi esitämme yhteenvetotietoja kansantaloustieteen väitöskirjoj,en lukumääristä. Tämän jälkeen tarkastelemme sitä, miten suomalaiset kansantaloustieteen professorit
ovat osallistuneet väitöskirjojen tarkastustyöhön. Lopuksi esitämme yhteenvedon korkeakoulujen välisestä »yhteistyöstä» väitöskirjojen tarkastuksessa.

1 Koska aineistostamme ilmenee ainoastaan toteutunut henkilöresurssien käyttö,

santaloustieteen laitoksen tutkimuksia numero 37/78.

Esitettävät yhteenvetoHedot perustuvat pääosin liitteessä 1 esitettävään aineistoon, mainittu liite sisältää kronologisen, korkeakouluittaisen luettelon
väittelijöistä, väitösvuosista, esitarkastajista ja vastaväittäjistä. 2
Taulukosta 1 (alla) ilm'enee kansantalousHeteen väitöskirjojen lukumäärät
kolmen viime vuosikymmenen aikana.
Hieman yllättävää on se, että väitöskirjojen lukumäärä 1960-luvulla on piemeillä ei ole tietoa, missä määrin tiedekuntien ehdottamat esitarkastajat ja vastpväittäjät ovat kieltäytyneet tarjotuista tehtävistä.
2 Tässä yhteydessä haluamme viitata R.
Sullströmin laajaan selvitykseen Suomessa
julkaistuista väitöskirjoista, ks. R. Sullström: »Suomessa julkaistujen, etupäässä
kansantaloustieteeHisten väitöskirjojen lähteiden käytöstä». Helsingin yliopiston kan-
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Taulukko 1. Kansantaloustieteellisten
1950-, 1960- ja 1970-luvuilla. 1

väitöskirjojen

lukumäärät

korkeakouluittain

1950-59

1960-69

1970-79

Yht.

Helsingin yliopisto
(HYO)
Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK)
Jyväskylän yliopisto (JyYO)
Svenska Handelshögskolan (SHHS)
Tampereen yliopisto
(TaYO)
Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK)
Turun yliopisto
(TuYO)
Abo. Akademi ml. Handelshögskolan (AboA)

20

11

14

45

1

2

5

8

1

1

2

2

5

2

4

6

0

1

1

2

0

1

1

2

0

0

4

4

Yhteensä

22

19

32

73

1

1

Havaintojen puuttumisen vuoksi taulukkoon ei ole merkitty seuraavia yliopistoja: Joensuun Korkeakoulu, Oulun yliopisto ja Vaasan kauppakorkeakoulu.

nempi kuin 1950-luvulla. Toisaalta huomataan, että Helsingin yliopiston merkitys väitöskirjojen »tuottajana» on laskenut paitsi suhteellisesti myös absoluuttisesti 1950-luvun jälkeen.
Liitteessä 1 olevien tietoj en avulla
olemme lisäksi laskeneet, kuinka monen henkilön toimesta väitöskirjatöitä
on tarkastettu eri vaiheissa. Ensinnäkin voidaan todeta, että valtaosassa tapauksista (82 0/0) vastaväittäjiä on ollut
vain yksi, muutoin (18 0/0) kaksi - esitarkastajiahan on käytännöllisesti katsoen aina ollut kaksi. Toisaalta voidaan todeta, että 45 0/0 esitar kastuksista ja 56 % vastaväitöksistä on hoidettu
ao. korkeakoulun (kansantaloustieteen
laitoksen) »omin voimin», so. esitarkastaja tai vastaväittäjä on ollut samasta
korkeakoulusta (näihin lukuihin ei sisälly dosentteja). Kuitenkin vain 21 0/0

väitöskirjoista on sellaisia, että niiden
tarkastuksesta ovat vastanneet vain
oman korkeakoulun (kansantaloustieteen) opettajat. Todettakoon myös se,
että 15 % kansantaloustieteen väitöskirjoista on tarkastettu sit'en, että kumpikaan ,esitarkastajista ei ol'e toiminut
vastaväittelijänä, vaan tällöin on turvauduttu uusiin voimiin.
Taulukosta 2 ilmenee kansantaloustieteen professorien suorittamien kansan taloustieteellist,en väitöskirj ojen esitarkastusten ja väitöksien lukumäärät
vuoden 1950 jälkeen.3 Sarakkeessa IV
on laskettu »suorituspistemäärä» siten,
3 Huomattakoon, että tässä taulukossa on
laskettu mukaan myös ennen varsinaista
professorinimitystä suoritetut esitarkastukset ja vastaväitökset. Taulukkoon on sisällytetty myös (tilastotieteen) professorit Fougstedt ja Törnqvist.

192

että työn esitarkastuksesta ja ainoana
vastaväittäjänä toimimisesta on saanut
yhden pisteen. Vastaavasti toisen kanssa vastaväittäjänä toimimisesta on saanut puoli pistettä. Korostamme sitä,
että 'esimerkinomaisesti käyttämämme
painorakenne saraketta IV laskettaessa
ei ole mitenkään välttämättä »paras
mahdollinen». Kukin lukija voi soveltaaesittämiimme lukuihin omaa paino-

Taulukko 2. Kansantaloustieteen professorien suorittamat esitarkastukset ja vastaväitökset vuodesta 1950 lähtien.

Ahtiala
Annala
Anckar
Björkqvist
Forssell
Fougstedt
Halme
af Heurlin
Jaskari
Keskumäki
Kiiskinen
Lento
Leponiemi
Leppo
Meinander
Mickwitz
Molander
Nyberg
Paakkanen
Paunio
Pipping
Pöyhönen
Roslin
Rossi
Stadius
Suviranta
Tamminen
Tanskanen
Tyrni
Törnqvist
Vaivio
Vuorela
Vuorio
Yhteensä

1

II

III

1
1
3
2
2
4
4

0
0
0

0
0

1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

0
0

3
2

3
5
2

3
1
3
0

15
8
7
3
2
1
3
1
0
3

2

3
4
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0

4
3
3
1
1
1
1
1

1

1
0
0
0
1
1
1
2
0

1

1
5
1
2
1

3
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0

106

43

14

9

3
2

0

IV
1
1
3.5
3
4
6

7
13
0
0
4
4
4.5
8
2
3
1.5
3.5
.5
20
11
11.5
4
3
2
4
2
0
5
14.5
4.5
4
2
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1 = esitarkastukset, II = vastaväitökset,
yksin, III = vastaväitökset, yhdessä jonkun
muun kanssa ja IV on sarakkeiden 1, II ja
III painotettu summa (so. 1 + II + .5 III).

rakennettaan ja laskea »suorituspisteeb>
sen avulla niin halutessaan.
Taulukosta 1 ilmeni,että väitöskirjatöiden lukumäärä ajanjaksona 1950-79
oli yhteensä 73. Soveltaen taulukon 2
sarakkeessa IV käyttämäämme painorakennetta, tarjolla on väitöskirjojen
tarkastustyötä 73 X 3 = 219 »suorituspisteen» verran. Suomalaisten kansantaloustieteen professorien osuudeksi
tästä työmäärästä on koitunut 157 »suorituspisteen» työpanos, ,eli noin 72 0/0.
Mitä voidaan sanoa professorikunnan
suorittaman työmäärän jakautumisesta
henkilöittäin? Taulukon 2 suorituspistemäärien perusteella ilmenee, että suorituspistemäärissä ilmenee melkoista
hajontaa, mikä johtuu mm. siitä, että
pro:flessorinaoloaikojen pituuden erot
vaikuttavat lukuihin. Todettakoon kuitenkin, että viiden (33:sta) eniten suorituspisteitä saaneen osuus prof.essorien
suorituspistemäärien summasta on liki
puolet (45 0/0).
Taulukossa 3 on yllä soveltamamme
suorituspisteet suhteutettu siihen periodiin, jonka aikana kukin kansantaloustieteen professori on periaatteessa voinut osallistua väitöskirjojen tarkastustyöhön. Sarakkeessa f 1 suorituspisteet
on jaettu tohtorinaolovuosilla. Vastaavasti sarakkeessa f 2 suorituspisteet
on suhteutettu professorinaolovuosiin.
Huomattakoon, että taulukossa 3 ovat
mukana ainoastaan tällä hetkellä virassa olevat kansantaloustieteen professorit (ei apulaisprofessorit eivätkä viranhoitajat).
Sarakkeen f 1 keskiarvo .32, joka tarkoittaa sitä, että kansantaloustieteen
professorit ovat keskimäärin osallistuneet väitöskirjojen tarkastukseen noin
1/3 suorituspisteen edestä tohtorina-
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olon jälkeistä vuotta kohden. Vaihtoehtoinen tulkinta saada.an jakamalla luku 1 sarakkeen f i p1sl!~määrällä, jolloin
saadaan odotusarvo sille vuosimäärälle,
jonka osoittamin välein (toteutuneen
kehityksen ekstrapolaationa) osallistutaan väitöskirjojen tarkastustyöhön yh...
den suorituspisteen ,edestä. Näin ollen
f i sarakkeen keskiarvoa hyväksi käyttäen päädytään lukuun (1: 0.32) 3 eli
professorit joutuvat keskimäärin esiin.,.
tymään joka kolmas vuosi esitarkastajina tai vastaväittäjinä yksin.

Taulukko 3. Esitarkastusten ja vastaväitösten jakautuminen.

fa
Ahtiala
Anckar
Forssell
Halme
Jaskari
Keskumäki
Kiiskinen
Leponiemi
Mickwitz
Molander
Nyberg
Paakkanen
Paunio
Pöyhönen
Roslin
Tanskanen
Tyrni
Vaivia
Vuorela
Vuori
sarakekeskiarvot
fi
f2
f3

=
=

f4

=

7

=

.08
.70
.50
.30
.00
.00
.20
.38
.12
.17
.32
.03

.01
.40
.33

.00
.00

4.6

5.7
.0
.0

.25

5.0
2.2
2.3

.39
.03

4.3
.5
19.6
9.0

.42
.24

.71
.30
1.00

.32

6.6

.50
.17
.30
1.67
.61

1.3

5.5
.0
.0
3.6

1.05
.50
.57
.00
.57
.17

1.1
7.9

4.0
7.0
2.9
3.4

5.5
.5

22.2
11.3

7.7
.0
5.6
4.4

.33

2.2

9.6
4.6
9.1
4.2

.44

4.8

5.9

7.7

(suorituspisteet)/(tohtorinaolovuodet)
(suori tuspisteet)/ (professorinaolovuodet)
(suorituspisteet)/(2 X vätttelyvuoden
jälkeisten väitöskirjojen lukumäärä)
100
(suorituspisteet)/(2 X professoriksinimitysvuoden jälkeisten väitöskirjojen
lukumäärä. 100)
suorituspisteet, ks. sarake 4 taulukossa
2, tohtorinaolovuodet = v 1979 - väittelyvuosi - 1,: professorinaolovuodet
v 1979 - nimitysvuosi -- 1.

Sarakkeen f 2 perusteella voidaan päätellä, että professorinaolon aikana on
yksi suorituspiste hankittu liki joka toinen vuosi. Henkilönimiin tarkemmin
puuttumatta tote.amme, että sarakkeessa f i ja f 2 edelleen ilmenee melkoista
hajontaa eri professorien kesken.
Yllä käsiteltyjen kahden taulukon 3
sarakkeen (fi ja f 2) luvut saattavat ,edelleen olla sikäli harhaisia, että eri professoreiden .virkakaudet ovat oUeet eri
pituisia ja väitöskirjojen »tarjonta» on
eri aikoina vaihdellut. Viimeksimainittua »harhaa» on pyritty eliminoimaan
taulukon 3 sarakkeissa f a ja f 4•
Soveltaen edellä käyttämäämm'e painorakennetta (ks. taulukko 2) kukin väitöskirjatyö tarjoaa potentiaalista tarkastajaa kohden maksimaalisesti kaksi
suorituspistettä (piste ennakkotarkastuksesta ja piste toimimisesta ainoana
vastaväittäjänä). Sarakkeessa fa suorituspisteet on. suhteutettu maksimaaliseen henkilökohtaiseen suorituspistemäärään ko. professorin väittelyvuoden
jälkeiset vuodet ja niiden aikana ilmestyneet väitöskirjat huomioiden. Nämä
luvut on siten muutettupros,enteiksi.
Tällöin 100 % tarkoittaisi sitä, että ko.
professori olisi toiminut kaikissa oman
väittelyvuotensa jälkeisissä kansantaloustieteellisissä väitöskirjoissa toisena
esitarkastajana ja ainoana vastaväittäjänä.4 Sarake f 4 on konstruoitu muuten samoin kuin f a, mutta nyt vain professoriksi nimittämisen jälkeiset vuodet
4 Huomattakoon, että vaikka muut kuin
taulukossa 3 esiintyvät professorit eivät· oli,..
si tarkastaneet kansantaloustieteen väitöskirjoja lainkaan, sarakkeiden fa ja f4. summa ei olisi 100 %, vaan yli 150 %, koska
esitarkastajia on aina ollut 2 (tai useampia).

194

ja niiden aikana ilmestyneet väitöskirjat on huomioitu. Taulukon 3 samoin
kuin edellä esitettyihin lukuihin liittyen
korostamme, että väitöskirjatöiden kokonaismäärä ei ole ainakaan lyhyellä
tähtäimellä potentiaalisten tarkastajien
vaikutettavissa, joten kyse on »annetun
kokonaisen kakun jakamisesta». Toisaalta tarkastustyöhön ei tyypillisesti
tarjouduta, vaan tiedekunnat ehdottavat tarkastajia. Tarjotusta tarkastustyöstä voi kylläkin kieltäytyä.
Taulukon 3 sarakkeiden f 3 ja f 4 keskiarvojen perusteella professorlen keskityömäärä on ollut noin 5 °/o:n luokkaa
kotimaisten väitöskirjatöiden tarjoamasta absoluuttis'esta maksimityömäärästä. Puuttumatta tässäkään eri henkilöihin, toteamme että luvuissa esiintyy edelleen melkoista hajontaa. Laskemalla sarakkleesta f3 viiden (20 :sta)
suurimman prosenttiluvun summan
osuus koko sarakesummasta saadaan
52 Olo. Vastaava osuus laskettuna sarakkeesta f 4 antaa 61 0/0. P.elkästään

näiden lukujen perusteella toteutuneen
tilanteen tarkoituksenmukaisuudesta johonkin
vaihtoehtoiseen
asiantilaan
(esim. tasaiseen jakautumaan professorikunnan sisällä) verrattuna ei voida
tehdä johtopäätöksiä: Ne kertovat kuitenkin sen, miten professoriekonomistit
allokoivat henkilöresursseja.
Taulukossa 4 tarkastellaan korkeakouluj1en välistä »yhteistyötä» väitöskirjatöiden tarkastuksessa. Taulukon
luvut on laskettu niin, että kustakin
osallistumistapahtumasta joko esitarkastukseen tai vastaväittäjän tehtävään
(yksin tai toisen kanssa) on annettu yksi »osallistumispiste». Kutakin työtä
kohden voi siis saada korkeintaan 2
osallistumispistettä.
Laskelmissa on
huomioitu vain vakinaiset kansantaloustieteen professorit.
Tapaukset, joissa väittelijän ja »tarkastajan» yliopisto on sama, ovat diagonaalilla. Näiden tapausten osuus taulukon osallistumispistemäärien summasta on (98/141) = 70 Olo. Tämän perus-

Taulukko 4. Esitarkastukset ja vastaväitökset korkeakouluittain. 1

Väittelijän
korkeakoulu

HYO

HKKK

SHHS

TaYO

1

1

TuYo

TKKK

Abc- A. Yhteensä

Esitarkastajan
tai vastaväittäjän
korkeakoulu
HYO
HKKK
SHHS
TaYO
TuYO

67

TKKK

6
2

5

1
10
2

7
2

1
'8

Yhteensä

90

71

1

2

5

1

9

3

7
5

3

13

8

141

1
2
1~

8

10

5

6

18
7
11

5

2

Abo·A.
Ulkomaat

1
2

1. Laskelmissa' on' huomioitu vain vakinaiset kansantaloustieteen: professorit, ei apulaisprofessorei ta.
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teella väitöskirjatyöt tarkastetaan pääTämän selvityksen tulokset herättäasiassa kunkin yliopiston omin voimin. vät seuraavia jatkokysymyksiä: SelitTämän havainnon ohella taulukossa 4 tyykö edellä havaittu väitöskirjojen
huomio kiinnittyy siihen, että Helsingin tarkastustehtävien henkilöittäinen jayliopiston vakinaiset professorit eivät . kautuma esimerkiksi tarkastajien ja
juuri ole osallistuneet muiden korkea- - väittelijöiden tutkimusaihepiirien pekoulujen väitöskirjatöiden tarkastuk- rusteella, vai selittyykö se tarkastajien
seen.
ohjaamien jatko-opiskelijoiden lukuYllä olemme tarkastelleet henkilöre- määrän perusteella. Taulukon 4 luvut
surssien jakautumista kansantaloustie- eivät ainakaan ole selvässä ristiriidassa
teellisten väi töskirj oj en tarkastustyössä. kummankaan mahdollisuuden kanssa.
Erityistä huomiota ol'emme kiinnittä- Pidemmälle menevien johtopäätösten
neet vakinaisten kansantaloustieteen tekeminen kaipaa kuitenkin lisäselviprofessorien osuute(';!n ja tämän ryhmän tystä. Lisäselvityksen arvoinen on myös
sisäiseen jakautumaan tarkastustyössä. kysymys siitä, miten virkanimityksiin
Pyrkimättä lainkaan arvioimaan vallit- liittyvät asiantuntijatehtävät ovat jasevan tilanteen »optimaalisuutta» to- kautuneet kansantaloustieteessä. Ovatko
teamme tarkastustöiden jakaantuneen samat henkilöt asiantuntijoina näissä
jokseenkin epätasaisesti vakinaisen pro- molemmissa tehtävissä, vai onko tapahfessorikunnan sisällä.
tunut »erikoistumista».

Liite 1. Väittelijät korkeakouluittain aikajärjestyksessä.

Nimi

Vuosi

Esitarkastajat

Vastaväittäjät'

Halila, Pipping
Leppo, Suviranta
Jutikkala, Pipping
Pipping, Suviranta
Pipping, Törnqvist
Jutikkala, Pipping
Pipping, Suviranta
Jarle, Törnqvist
Annala, Törnqvist
Fougstedt, Leppo
af Heurlin, Junnila
Törnqvist
Junnila, Leppo
Junnila, Pipping
Fougstedt, Törnqvist
Fougstedt, Halme
Halme, Leppo
af Heurlin, Junnila
Leppo, Pipping, Rossi,
Halme, af Heurlin

Pipping 1
Leppo
Jutikkala
Suviranta 1
Fougstedt
Pipping
Pipping 1
Törnqvist
Törnqvist
Leppo
af Heurlin

Helsingin yliopisto

Meinander, Nils
Wainio, Weijo
Lento, Reino
Rossi, Reino
Mickwitz, Gösta
Björkqvist, Heimer
Halme, Veikko
Pöyhönen, Pentti
Haikala, Eino
Brummert, Raoul
VaIvanne, Heikki

50
51
51
51
52
53
55
55
56
56
56

Ilaskivi, Raimo
Jaskari, Osmo
Niitamo, Olavi
Kiiskinen, Auvo
Alenius, Ele
Paunio, Jouko
Karjalainen, Ahti

58
58
58
58
58
59
59

1

Helsingin yliopiston <historiallis-kielitieteellisellä osastolla.

Leppo
Junnila
Törnqvist
Halme
Halme
Junnila
Halme
.';
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Junnila, Törnqvist
af Heurlin
Pöyhönen
Paunio
Paunio
Törnqvist
Pöyhönen
af Heurlin
af Heurlin
Pöyhönen
Törnqvist
Leponiemi
Niitamo
Pöyhönen, Andersin
Niitamo
Helelä, Laurila
Leppo, Pöyhönen
Paunio
Kukkonen, Pöyhönen
Niitamo, Paunio
Wiio

Junnila, Törnqvist
Björkqvist, af Heurlin
af Heurlin, Pöyhönen
af Heurlin, Paunio
af Heurlin, Paunio
Niitamo, Törnqvist
Niitamo, Pöyhönen
af Heurlin, Paunio
af Heurlin, Mickwitz
Kaarlehto, Pöyhönen
Mustonen, Törnqvist
Leponiemi, Paunio
Niitamo, Paunio
Mickwitz, Pöyhönen
Niitamo, Paunio
Helelä, Laurila
Leppo, Pöyhönen
Jääskeläinen, Paunio
Kukkonen, Pöyhönen
Niitamo, Paunio
Molander, Pulliainen
Wiio
Lybeck, Paunio
Leponiemi, Paunio
Paunio, Puntila
Hjerppe, Pöyhönen
Leijonhufvud, Paunio
Green, Vind
Kouri, Paunio
Anckar, Holmström

Lybeck
Leponiemi, Paunio
Vartia
Eklin, Vartiainen
Reinikainen
Vind
Jones
Siven

78
79

Honko, Rossi
Honko, Tamminen
Paunio, Vaivio
Nyberg, Pihkala
Tyrni, Salo
Nyberg, Vartia
Roslin, Vaivio
Leponiemi, Nyberg

Rossi
Tamminen
Vaivio
Nyberg, Pihkala
Lukka, Tyrni
Vartia
Roslin
Vuorela

55
67
68
79
79

Meinander, Stadius
Meinander, Mickwitz
Fougstedt, Törnqvist
Salmi, Yläliedenpohja
Ekholm, Waris

Stadius
Paunio
Fougstedt
Salmi
Uggla

Larna, Kaarlo
Viita, Pentti
Helelä, Timo
Leponiemi, Arvi
Korpelainen, Lauri
Nyberg, Aarni
Pulliainen, Kyösti
Vartiainen, Henri
Salovaara, Leo
Kettunen, Lauri
Kukkonen, Pertti
Puntila, Markku
Molander, Ahti
Jahnukainen, Miikka
Forssell, Osmo
Heikkonen, Eero
Koivikko, Pentti
Lund, Unto
Vartia, Pentti
Hjerppe, Reino
Moisala, Uuno

59
59
63
66
67
67
67
68
68
68
68
69
69
70
70

Koskela, Erkki
Kanniainen, Vesa
Oksanen, Heikki
Hämäläinen, Heikki
Pekkarinen, Jukka
Honkapohja, Seppo
Korkman, Sixten
Viren, Matti

76
76
77

71

72
73
74
75
75

77

78
79
80
80

Helsingin kauppakorkeakoulu

Vaivio, Fedi
Paakkanen, Jouko
Lassila, Jaakko
Keto, Jaakko
Yläliedenpohja, ,Jouko
Airaksinen, Timo
Larjavaara, Tuomas
Ollonqvist, Pekka

59
62
66
74
76
77

Svenska Handelshögskolan

Wahlbeck, Lars
Berntsson, Holger
Bergström, Stig-Erik
Wahlroos, Björn
Nars, Kari
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Tampereen yliopisto

Tyrni, Ilari
Keskumäki, Olavi
Vuorela, Esko
Hirvonen, Martti
Heimonen, Matti
Tanskanen, Antti

74
74

Haikala, Kiiskinen
Haikala, Pulliainen
Hyyrö, Tyrni
Forssell, Kiiskinen
Hirvonen, Tyrni
Ahtiala, Vuorela

Haikala
Pulliainen
Tyrni
Forssell
Molander, Tyrni
Vuorela

79

Forssell, Järvinen

Forssell

66
72

Lento, Piha
Lento, Vuori

Lento
Vuori

69
79

Halme, Paunio
Kettunen, Kiiskinen

Paakkanen, Vaivio
Kiiskinen

71

Berntsson, Welinder
Björkqvist, Roslin
Anckar, Pulliainen
Anckar, Vuorela
Roslin, Vaivio

Welinder
Björkvist
Pulliainen, De Wyler
Anckar, Andersson
Wadensjö

66
69
71
71

Jyväskylän yliopisto

Pihlajarinne, Eero

Turun yliopisto

Vuori, Olli
Kivikari, Urpo

Turun kauppakorkeakoulu

Reinikainen, Veikko
Okko, Paavo

Abo Akademi
Roslin, Bertil
Anckar, Olle
Andersson, Jan-Otto
Willner, Johan
Nyberg, Peter

73
76
78
80

KIRJALLISUUTTA

Osmo Lampinen -

Osmo Soininvaara:

Suomi 1980-luvulla; pehmeän kehityksen tie, WSOY 1980, Juva, 166 s.
WSOY on julkaissut ympäristövuoden
keskustelunavaukseksi kirjan »Suomi
1980-luvulla». Tämä Osmo Lampisen ja
Osmo Soininvaaran kirjoittama, menneiden vuosiemme yhteiskuntakehitystä
ruotiva ,esikoisteos on tulevaa ennakoiden alaotsikoitu »Pehmeän kehityksen
tie». Teeman alle rakentuu linjanvetoa
ekologisista ja humanistisista vaihtoehdoista. Kirjan aatteellista lähtökohtaa
voisi luonnehtia nimikkeellä »ekologinen yhteiskuntatalous». Näin lähtökohta
muodostaa tuoreen näkemyksen 80-luvun vaihtoehdoista.
Eri tulevaisuuksia voidaan taivuttaa
loogisiksi joidenkin käsiteparien avulla.
Dikotomioista uskottava-epäuskottava,
mahdollinen-mahdoton ja toivottavaepätoivottava voidaan muodostaa yhdistelmiä kuvaamaan valittavanamme olevia tulevaisuuksia. Näiden kahden valtiotieteilijän kehitysvaihtoehto on monessa mielessä mahdollinen, eli materialisoitavissa. Toisaalta vaikka se kuuluisikin luokkaan toivottava se kytketään liian helposti yhteen epäuskottavan kanssa. Tulevaisuuden muuttaminen ei tunnu käyvän vuosikymmentä
vaihtamalla.

Kirjoittajien ihanne-Suomi on taloudelliseltarakente eI taan »duaalinen»,
kovan ja pehmeän sektorin maa. Tehokas teollisuussektori on Sampo, joka
elättää yhteiskunnan pehmeätä osaa.
Eräiden viimeaikaisten laskelmien mukaan 80-luvun työn tuottavuuden nousu tapahtuu kaikilla talouden sektoreilla paitsi maataloudessa nopeammin
kuin 70-luvun jälkipuoliskolla. Suurin
nousu tapahtuisi teollisuudessa, jossa
tuottavuuden vuotuiskasvu kohoaisi 70luvun lopun 2 1/2 prosentin tuntumasta
yli 4 prosentin vuotuiskasvun tasolle.
Samanlaista kehitystä on nyt siis ennakoitu Suomelle kuin eräissä aiemmissa
ennusteissa mm. Ruotsille ja HollannilIe. Ajatus teollisuuden ylläpitämästä
pehmeästä sektorista tuntuisi näin ennusteiden valossa varsin realistiselta.
Kirjoittajien mielenkiinto kohdistuu
kuitenkin ensisijassa itse pehmeän sektorin yhteiskuntapolitiikkaan. Maininnoiksi jäävät siten se millä tavoin Suomi selviää tulevista maailmantalouden
risti tuulista, luonnonvarojen riittävyyden ongelmista, kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämisestä tulevina vuosina ja teollisuuden tuoman elintason siirtämisestä pehmeälle sektorille.
Paikka paikoin Lampinen ja Soininv.aara maalaavat lukijan eteen tummasävyisiä tulevaisuuskuvia, menneisyyden kritiikkiä melko värikkäästi ja pai-
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navalla kädellä. Takana ovat syvä rakennemuutos ja taloudellisen kasvun
kausi, edessä näiden tuomat sosiaaliset
ja psyykkiset ongelmat. Tekijät eivät
usko kasvun nopeutumiseen 70-luvun
keskimääräisestä vauhdista, kuten monet taloustieteilijät nyt uskovat. Pikemminkin kirjoittajat painottavat hitaamman talouskasvun merkitsevän »lisää
vapaa-aik.aa ja mielenrauhaa», vaikka
se tuokin mukanaan alemman aineellisen elintason. Suomen tulisikin suorittaa pehmeä laskeutuminen vastatakseen
tulevaisuuden haasteisiin: yhteiskunnan laadulliseen muutokseen, työnteon
uuteen asemaan, työllisyyden hoitoon,
sosiaalipolitiikan ja terveydenhuollon
vaihtoehtoihin.
Kirj assa arvostellaan kirpeästi suomalaista byrokratiaa. Tilalle ei kuitenkaan haluta markkinamekanismin
»luonnonvalintaa» - sen kovuuden takia. Sen sijaan kirjoittajat suosittavat
ohjailevaa verotusta. Tämä vaihtoehto
on kuitenkin passiivisempi mukautumismekanismi byrokratian ongelmiin kuin
mitä olisi reaaliaikaisen ja disaggregoidun tietojenkäsittelyn soveltaminen hallintoon. Tekijät ovat huolestuneita myös
työmarkkinajärjestöjen vallan kasvusta
yli puolueiden. Huoli on aiheellinen,
kun kehitystä mitataan järjestöjen palveluksessa olevien työntekijöiden määrän kasvulla. Vuoden 1960 alusta vuoteen 1976 on työntekijöiden määrä
työnantajajärjestöissä kasvanut yli 60
prosenttia ja työntekijäjärjestöissä on
vastaava kasvu ollut n. 90 prosenttia.
Tekijät nostavat esiin lukuisia yhteiskunnallisia ohjelmia, joiden taloudellista toteuttamiskelpoisuutta he eivät
kuitenkaan pitemmin lähde arvioimaan.
Ohjelmiin kuuluu mm. keskusvirastojen
tehtävähajautus virastojen siirtämisen

sijasta, luonnonvarojen käytön verotus,
prosenttipohj aisen vaI tionapuj ärj estelmän muuttaminen markkamääräiseksi,
poliittisten virkojen määräaikaistaminen vallan hajauttamiseksi ja kaikille
»toimeettomille» maksettava »B-palkka».
Tulevaisuus riippuu keskeisesti tiedoista ja taidoista. Kirjoittajat pitävät
kuitenkin tiedon ja tieteen pirstottuneisuutta yhtenä syynä nykyihmisen rikkinäiseen maailmankuvaan. He eivät
ehdota kovinkaan radikaaleja muutoksia itse koulutuksen sisältöön. Ehkä tulevaisuus olisi paremmin hallinnassa,
jos opinahjoissa kamppailevia opetettaisiin kokoamaan ongelmia palasistaan ja
ratkaisemaan ne. Tämä pulmien purkamiseen liittyvä taito voisi ehkäistä kirjoittajien pohtimaa sosiaalisen elämän
pirstottuneisuutta, mikäli taito vain olisi ajoissa opetettu.
Lampinen ja Soininvaara panevat toivonsa kaikesta huolimatta tieteeseen.
Tiedepolitiikan luonne on kuitenkin
muuttumassa. Kasvuhakuisesta, erikoistuneesta talous- ja yhteiskuntatieteestä
olisi nyt siirryttävä rohkeammin rakenne ja pitkän aikavälin analyysiin. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulisi
olla yhä laajemmin tieteidenvälistä.
Suositus on samansuuntainen kuin
OECD-järjestön tiede- ja teknologiakomitean hiljan julkistamassa esiraportissa, jossa maamme tiedepolitiikkaa ravistellaan kovin ottein. Tässäkin asiassa
kirjoittajat näyttävät olleen valveutuneita ja suoraan ajan hermolla.
Kaikkiaan herätteitä antavaa luettavaa niille, joita kiinnostavat vähän
»pintaa syvemmät» tulevaisuusnäkymät.
Sami Tuurna
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J. K. Galbraith: Raha, Mistä se tulee -

minne se menee? WSOY 1979, Juva,
359 s. Suom. Pentti Haapakoski.
Tunnetun kirj ailij an rahakirj a on kirjoitettu alunperin jo 1975, siis vuosia
ennen kuin hänen uusin kirjansa Epävarmuuden aika, joka nähtiin tv-filmiesityksenä toissa vuonna.
Vaikka raha, arvon mitta ja vaihdon
väline, onkin näytellyt keskeistä osaa
kaikkien aikojen elämäntyylissä, on se
ollut milloin niukkaa, milloin tiukkaa ja
epävarmaa, monasti kaikkea yht'aikaa.
Vakaata rahaa on seurannut inflaatio.
Tämä on toistunut historiassa 2500 vuotta, ja jos historiasta jotain opimme on
se siinä, ettei mikään ole pysyvää, ei
edes inflaatio, tuumiskelee Galbraith.
Galbraith sanoo pyrkineensä tulkitsemaan rahan historiaa nimenomaan nykyaikaa varten, nykyaikaa, jota hallitsevat nykyiset instituutiot, suuryhtiöt,
ammattiliitot ja hyvinvointivaltiot kaikkine muunnoksineen. Galbraith tuntuu
olevan inflaatiota vastaan, mutta toisaalta hän toteaa, että siitä on joskus
ollut tilapäistä hyötyäkin, ei kuitenkaan
tavallisille kansalaisille. Arkkivanhoillisuutta, jäykkyyttä ja sovinnaista ajattelua Galbraith pitää pahoina virheinä
ja siitä hän syyttää monia entisiä maailman johtavia pankkimiehiä ja poliitikkoja. Etenkin 1920-luvun valuuttapolitiikkaa Galbraith pitää hyvin opettavaisena ja silloin tehdyt virheet heijastuivat vielä 1930-luvulle.
(Koska
Galbraith ei puhu pohjoismaista tulkoon
mainituksi, ,että prof. Cassel piti Suomen valuuttapolitiikkaa 1920-luvulla
mallikelpoisena ja IMF:n P. E. Jacobson kiitti mm. Suomen devalvaatiota
1957 esimerkilliseksi).
Galbraith väittää, ettei rahaan kät-

keydy mitään mystiikkaa, tavallinen ihminen voi vallan hyvin pyrkiä ymmärtämään rahan ongelmia, hänen kauttaanhan rahat virtaavat. Galbraith ei
kumarra kuvia pudotellessaan henkilökohtaisia arviointejaan. Galbraith suhtautuu hiukan ,epäillen taloudellisiin ennusteisiin, koska ne pakkaavat laahaamaan perässä ja hän kannattaa näköjään mieluummin joustavaa finanssipolitiikkaa kuin tiukkaa rahapolitiikkaa.
Hän letkauttaa mm., että keskuspankki
on sovelias edistämään maksuliikettä,
kotimaan clearingia, polttama~n seteleitä ja jakamaan luottoja. Meille suomalaisille, jotka olemme tottuneet luottamaan Suomen Pankkiin jatkuvuuden ja
talouspoliittisen viisauden tyyssijana, ei
siis Galbraithin kirja ole vallan lohdullinen. Mutta toisaalta on muistettava, että Galbraith on koiranleuka, joka viljelee kärjistyksiä ja on ottanut
esimerkkinsä nimenomaan suur,esta
maailmasta. Entisenä hintasäännöstelyn hoitajana hän tuntee tietenkin lukkarinrakkautta hinta- ja palkkasäännöstelyä kohtaan.
Galbraith tarkastelee sympatialla
Keynesin »tehokkaan kysynnän» pulaoppeja, jotka ensin toteutettiin Saksassa, sitten vasta vitkaan USA:ssa. Saksan kehitys hirmuinflaatiosta vakaaseen
valuuttaan kuvataan värikkäästi. Samoin USA:n pörssikeinottelun »hullut
vuodet» ja inflaation pelko, joka jarrutti keskuspankkia tukemasta yksityispankkeja laman vallitessa. Galbraith
on pohdiskellut myöskin niitä ongelmia,
jotka johtuvat 1970-luvun öljykriisistä,
eurodollareista ja kansainvälisten suuryhtiöitten pelistä. Galbraith on kerännyt valtavan määrän tietoa ja rahapoliittisia kaskuja ja hänen kirjansa on
vauhdikasta kulttuurihistoriaa. Vaikka
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Galbraith 'ei pyrikään olemaan mikään
sovinnainen talouspoliittinen saarnamies, kyllä lukija silti jäi uskoon, että
vakaa rahalaitos on kansantalouden
kulmakiviä. Vaikeinta taidetta talousja rahapolitiikan hoito tietenkin on pienissä ulkomaankaupasta riippuvissa
maissa. Siinä saadaan purJehtia Skyllan ja Charybdiksen välillä ja rahanarvon vastuu heijastuu paitsi valtiovallalle ja keskuspankille myös etuj ärjestöille.
Reseptiä meidän oloihimme ei Galbraithin kirjasta ole haettavissa. Gal-

braith tarjoaa yleistietoa suuresta maailmasta ja sen ongelmista. Kyllä meidän on hoidettava vakauttamiskriisimme ihan omana kansanhuvina kuten tähänkin asti. Päteekö siihen sitten ohjeeksi entisen miehen kanta »tule raha,
mene raha, älä nokkani eteen ruuhkaa
tee», ratkaiskoon rahapolitiikan ammattimiehet.
P.S. Kirjoitin pari vuotta sitten laajemmin Galbraithin alkuteoksesta »Money» Teollisuus 1-2-1978 nimiseen lehteen.
Kalevi Lagus

Gösta Mickwitz (toim.)

niihin liittyvissä kommenttipuheenvuoroissakaan tule esiin; tietysti kaikki esitelmät ja kommenttipuheenvuorot käsittelevät tai sivuavat työttömyysproblematiikkaa, mutta tämä aihepiiri on
selvästikin ollut liian laaja. Toisaalta
tätä hajanaisuutta korostaa se, että esitelmissä j a kommentti puheenvuoroissa
raportoidaan kovin eri vaiheissa olevista tutkimuksista sekä ennen kaikkea se,
että esitelmät ja kommenttipuheenvuorot eivät juuri mitenkään liity toisiinsa.
Mitään yhteenvetoa eri esitelmistä ei
teoksessa myöskään ole. Seuraavassa
ei pyritä yksityiskohtaisesti käymään
läpi kaikkia ,esitelmiä ja kommenttipuheenvuoroja, sen sijaan kommentoidaan
lyhyesti muutamia niistä esitelmistä,
joiden anti on vahvimmin kansantaloustieteen puolella.

Työttömyyden tausta ja vaikutukset.
Julkaistu sarjassa »Bidrag tilI kännedom av Finlands natur och folk», H.
122, 84 s., 25,-.
Esillä oleva teos sisältää 14. 12. 1978
pidetyn »Työllisyyden tausta ja vaikutukset» seminaarin esitelmät, joiden pitäjinä teoksen toimittajan, Gösta Mickwitzin ohella olivat Kyösti Pulliainen,
Paavo Uusitalo, Jaakko Uotila, Ilkka
Heiskanen, Olavi Keskumäki, Seppo Aho
ja Tom Sandlund. Tämän seminaarin
tavoitteena oli (teoksen toimittajan mukaan) esitellä ajankohtaisia tutkimussuunnitelmia ja antaa virikkeitä tulevalle tutkimukselle. Lisäksi haluttiin
edistää yhteiskuntatieteiden välistä yhteistyötä.
Ehkä tästä verraten epämääräisestä
tavoitteenasettelusta johtuu se, että teos
jää hajanaiseksi. Mitään erityistä teemaa ei esitelmissä sen paremmin kuin

Mickwitzin esitelmässä, jonka otsikkona on Blir den långsamma tillväxten
och arbetslösheten bestående?, lähtökohtana ovat seuraavat, lähinnä rakenteelliset kansantalouden ongelmat:
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Automaatio vähentää, työvoiman kysyntää, sekä välittömästi ettävälillisesti sitä kautta, että automatisointiin liittyy erilaisia häiriötekijöitä,
kuten lakkoja yms. työmarkkinaselkkauksia, jotka hidastavat taloudellista kasvua.
Kehitysmaiden taholta tuleva' kilpailu syö olemassaolevia työpaikkoja.
Valuuttamarkkinoiden
(kasvanut)
epävarmuus vähentää taloudellista
kasvua.
Ylisuuri (?) julkinen sektori rajoittaa markkinasektorin (ja koko kansantalouden) kasvuedellytyksiä.

Nämä näkökohdat eivät ole' mitenkään uusia; samoja argumenttejahan on
jatkuvasti toistettu suomalaisessa keskustelussa. 'Valitettavasti tässäkään yhteydessä ei perustella sitä oletusta, että
työttömyystilanne määräytyy pelkästään (työvoiman) kysynnän puolelta.
Tällainen oletus ei kuitenkaan ole mielekäs, etenkään pitkän tähtäimen tarkastelussa.
Eri asia sitten on, ovatko nämä Mickwitzinkin mainitsemat näkökohdat sellaisia, että niillä olisi ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa taloutemme kasvumahdollisuuksia. Vakuuttavia perusteluja ei kirjoituksessa tule esiin, sen sijaan erilaisia spekulointeja suoritetaan
sitäkin enemmän.
Kyösti Pulliaisen mukaan nykyinen
työttömyys on perimmiltään aiheutunut
siitä, että viime vuosikymmenen alkupuoliskolla »työvoimapulan» pelossa
pyrittiin työvoiman tarjontaa lisäämään
voimakkain ottein. Koska työvoiman
kysyntä kuitenkin on 1970-luvun loppupuolella supistunut samalla kun työvoiman tarjonta ei ole vastaavasti vä-

hentynyt, on seurauksena Pulliaisen
mukaan ollut jatkuva ja lisääntyvä
työttömyys.
Pulliainen itse esittää muutamia
ratkaisuvaihtoehtoja työttömyysongelmaan. Yksi tällainen on työllisyyden
tasaisempi jakaminen, esimerkiksi lyhentämällä päivittäisiä jne. työaikoja.
Toisen'a mahdollisuutena Pulliainen
esittää työintensiivisemmän tekniikan
käyttämisen tuotantoprosessissa siten,
että tuotetut hyödykkeet »markkinoitaisiin» esimerkiksi kehitysavun muodossa.
Ensin mainittu »työn uudelleenjakoesitys» ei tietenkään ole varsinainen
työttömyysongelman ratkaisu, tämä toimenpidehän merkitsee käytännössä vain
sitä,että työntekijöiden lukumäärissä
ilmaistu työttömyys muutettaisiin »työtunneissa ilmaistavaan työttömyyteen.
Toisaal ta on hyvin ilmeistä, että tällaista muunnosta ei voida suorittaa siten,
että työntekijöiden lukumäärän jousto
»työtuntien» suhteen olisi yhtä suuri tai
pienempi kuin yksi. Jos nimittäin tarkastellaan tässä yhteydessä tuotantofunktiota Q = f (hN, N), jossa h viittaa
(keskimääräisiin) työ tunteihin ja N
työntekijöiden lukumäärään, voidaan
perustellusti olettaa, ,että työntekijöiden (lukumäärän) rajatuotos, kun kokonaistyötunnit pysyvät vakiona, so. f 2,
on negatiivinen. Tästä puolestaan seuraa se, että mainittu jousto on suurempi kuin yksi, eli työntekijöitä on suhteellisesti lisättävä enemmän kuin mitä
työtunnit vähenevät. Kun nyt otetaan
huomioon tällaiseen muutokseen liittyvät kustannusefektit, mm. työntekijöiden lukumäärän lisäämiseen liittyvät
»kiinteät» kustannukset, vaikuttaa ilmeiseltä, että ratkaisuvaihtoehto, jossa
työaikaa' (esim. lainsäädännöllä) raj oite-
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taan, ei oleerityisemmän mielekäs kansantalouden kannalta.
Mitä sitten tulee siihen mahdollisuuteen,että »osassa tuotantoa käytettäisiin luonnonvaroja säästävää ja saastumista. vähentävää työintensiivisempää
tekniikkaa», johon liittyvä tuotanto sitten mahdollisesti vietäisiin kehitysmaihin »ei-liiketaloudellisin perustein», jää
lukija hieman aprikoimaan, millaisista
tuotteista on tässä yhteydessä kysymys.
Ongelmallisempaa on kuitenkin tällaisen kysynnän lisäyspolitiikan rahoitus,
etenkin kun pidetään mielessä julkisten
menojen lisäyksen growding-out-vaikutus. Edelleen voidaan kysyä, miten pyrkimykset käyttää työintensiivisempää
tekniikkaa tuotantoprosessissa sopivat
yhteen talouden kasvun voimistamispyrkimysten kanssa. Kaiken kaikkiaan
vaikuttaa siltä, että Pulliaisen ehdotuksilla on enemmän moraalista kuin taloudellista katetta.
Paavo Uusitalon esitelmän otsikkona
on Työttömyydestä sosiologisena ilmiönä; otsikostaan huolimatta Uusitalo
keskittyy lähinnä talouspoliittiseen keskusteluun. Erityisesti hänen arvionsa
ns. McCrackenin komitean raportista
kaipaa kommenttia. Uusitalon mukaan
kyseisestä raportista ilmenee, että
»työttömyydestä on tosiasiallisesti tehty keino tavaratuotannon talouteen liittyvien häiriöiden ja tasapainottomuuksien korjaamiseksi». Tätä »konspiraatioteorian» mukaista väitettä Uusitalo
yrittää selventää kuviolla, jossa kireällä rahapolitiikalla säädellään kysyntää
ja lisätään työttömyyttä, jotta työntekijät ja yritykset oppivat »läksyn», mikä se sitten lieneekään. Uusitalon käsitys asiasta on mielenkiintoinen, valitettavasti vain se on kaikkien (taloudellisten) analyysien ulottamattomissa.

Olavi Keskumäenesitelmä (otsikolla
Työttömyysongelmat ja hallinto) lähtee liikkeelle erinomaisen voimakkaasta luottamuksesta talouspolitiikan mahdollisuuksiin, eli »jos talouspolitiikkaa
hoidettaisiin hyvin ja jos jokaisen yksilön työntekoa ja työssäoloa pidettäisiin
tärkeimpänä tavoitteena, niin työttömyys rajoittuisi kitkatyöttömyyteen».
Keskumäen mukaan esteenä täystyöllisyystavoitteen saavuttamiselle on työttömyys- tai työllisyyshallinnon haj anaisuus, jota vielä vahvistaa virastobyrokratian omat ja mahdolliset puolueintressit. Tätä väittämäänsä Keskumäki
konkretisoi seuraavalla optimaalisen
työllisyysohjelman (?) E*:n ja todellisen työllisyyden Er välillisellä lausekkeella:
Er = «1- P (t, ... »m . (1 - B h
(t, ...) - B k (t, ... »n) E*, jossa P (t, ... )
kuvaa poliittisten tasojen epäoptimaalisuutta aiheuttavia kertoimia. Hallintotasolla B h (t, ... ) = hallinnon luonnollinen (?) hävikkifunktio, ts. hallinto
maksaa ja viivästymiä sattuu, sekä
Bk (t, ... ) = hallintotason kitkafunktio,
joka kuvaa tahallista viivyttelyä, varojen tuhlailevaa käyttöä jne. Argumentti
t ilmaisee (Keskumäen mukaan), että
jokainen viivästyminen on yhteiskunnalle häviötä taloudellisessa mielessä,
kolmella pisteellä on osoitettu muut tekijät, kuten politiikkotason funktiossa
lehmäkauppojen, strategian jne. vaikutukset. Keskumäen mukaan edellä esitetty funktio kertoo nyt, että mitä
useammalla tasolla joko poliittiset ratkaisut tai hallinnolliset toimet tehdään,
sitä enemmän optimiratkaisusta todennäköisesti etäännytään.
Valitettavasti tilanne on se, että Keskumäen esittämällä tavalla mikä tahansa teoreema voidaan »todistaa» oikeaksi
- niinpä edellä esitettykään »todistus»
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sentralismin paremmuudesta ei ole onneksi - muuta kuin pelkkää polemiikkia. Keskumäki selvittää tutkimusraportissaan myös sitä, onko »Phillipsin
käyrää muuten kuin varsin muunnetussa mielessä olemassakaan, ja jos on, voidaanko sitä noin vain työntää kohti origoa Suomen oloissa». 11 havaintoon perustuvan merkki (Sign)-testin perusteella Keskumäki toteaa, että varsinaista käyrärelaatiota ,ei ole löydettävissä.
Tämä havainto ei kuitenkaan mitenkään horjuta Keskumäen uskoa talouspolitiikan mahdollisuuksiin yleensä tai
si tten työllisyyspolitiikkaan erityisesti.
Keskumäki nimittäin ehdottaa työpaikkojen luomista yhteiskunnan (?) toim'esta, jolloin säästetään työttömyyskassoj,en korvaukset ja »netotaan» työllistämisen jälkeiset verotulot siten, että yhteiskunnan (?) tulojen lisäykseksi saa-

daan: y = (a + b) w - k, jossa y viittaa tulojen lisäykseen aikayksikköä
kohden, b veroprosenttiin, a työttömyyskorvauksen osuuteen palkasta, w
ja k koulutus- ja investointimenoihin. Ilmeisesti tämän differenssi (differentiaali) yhtälön ratkaisuun tukeutuen Keskumäki päättelee, että yhteiskunnan
kannattaa sij oittaa työllistämiseen.
Edellä eräin osin esitelty teos sisältää suuren joukon reseptejä siitä, miten työttömyystilannetta voitaisiin parantaa. Vaikka työttömyysong,elma onkin monisäikeinen, ei sitä tulla varmastikaan ratkaisemaan jonkin yksittäisen
idean tai keksinnön puitteissa. Niinpä
esitetyille resepteille tuskin löytyy
käyttöä sen paremmin talouspolitiikan
kuin taloudellisen analyysinkään puitteissa.
Matti Viren

Assar Lindbeck (toim.)

tyispiirteenä avoimen talouden makroteorian viimeaikaisen tutkimuksen hyödyn tämistä »reaalimaailman» kysymyksiä palvelevalla tavalla. Erityisesti kirjoittajat kiinnittävät hänen mukaansa
huomiota pitkän ja lyhyen ajanjakson
välisten yhteyksien täsmentämiseen.
Omassa varsinaisessa artikkelissaan
Lindbeck pyrkii selkiyttämään näitä tavoitteita. Artikkelista muodostuu kuitenkin lähinnä hyödyllinen EFO-mallin
rakenteen ja kehittämismahdollisuuksienesittely. Lindbeck esittää myös joitakin näkökohtia siitä, miten lyhyen
ajan kehitysilmiöt - suhteellisten hintojen ja reaalipalkkojen sekä kokonaiskysynnän muutokset - voitaisiin liittää pitkän ajan EFO-malliin. Hänellä
on selvästikin mielessään Pohjoismais-

Inflation and Employment in Open
Economies. N orth-Holland Publishing
Company. Amsterdam 1979. 335 sivua.
Kirj a on ilmestynyt kustantaj an
Studies in International Economics-sarjassa. Sen yhdistävä ajatus ei ole tietty
kokous, ,ei tietty kiinteä teema, vaan
Tukholman yliopiston Institute for International Economic Studies-laitoksen
tutkijoiden ja vierailijoiden tekemien
tutkimusten julkituonti. Teos sisältää 12
varsinaista artikkelia. Ne ovat yleensä
peräisin välittömästi 1970-luvun puolivälin jälkeisiltä vuosilta.
Assar Lindbeck on laatinut kirjaan
johdannon. Siinä hän pitää teoksen eri-
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sa, etenkin Ruotsissa, käyty talouspoliittinen keskustelu.
Juuri tämä talouspoliittinen keskustelu avaakin näkökulman eräisiin ruotsalaisten tutkijoiden, Lindbeckin »oman
koulun», kirjoituksiin. Lars Calmforsin
tavoitteena on yhdistää EFO-malli,
Phillipsin käyrä ja kiinteät valuuttakurssit. Hän erittelee myös finanssipolitiikan vaikutuksia. Työllisyyden ja inflaation osalta ne jäävät lyhytaikaisiksi, mutta finanssipolitiikka vaikuttaa
pysyvästi tuotannon koostumukseen
avoimen ja suljetun sektorin kesken
sekä tätä kautta edelleen vaihtotaseeseen.
Samaa ajattelua on Hans Tson Söderströmin ja Staffan Viottin artikkelissa.
He esittävät tapauksen, jossa eksogeenisena kustannussykkeenä tuleva palkkoj'en muutos muuttaa tuotannon rakennetta suljetun sektorin hyväksi, kun
valuuttakurssi on kiinteä ja julkinen
valta takaa täystyöllisyyden. Kirjoittajat antavat ymmärtää, että eksogeeninen palkkapaine selittää tätä kautta
Ruotsissa tapahtunutta julkisen sektorin koon ja vaihtotaseen alijäämän kasvua. Empiirinen näyttö jää kuitenkin
hataraksi.
Pohjoismaista talouspoliittista keskustelua heijastaa myös Pentti Kourin
kirjoitus kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja kasvusta pienessä avoimessa
taloudessa. Kourin kirjoitus on jo aiemmin tuttu esimerkiksi Taloustieteellis,estä seurasta. Osittain sen ajatuks,et liittyvät läheisesti myös meikäläiseen devalvaatiosykli-keskusteluun.
Stanley Black siirtää talouspolitiikan
tulkinnan säädel tyj en valuuttakurssien
yhteyteen. Hän esittää suhdannepolitiikan eri välineiden valinnan poliittisena
ongelmana. Vahvan ja riippumattoman

keskuspankin omaavat maat pyrkivät
käyttämään rahan määrää pääasiallisena säätelyn välineenä. Tulopolitiikka
korostuu sellaisissa maissa, joissa on
voimakas hallitusmyönteinen ay-liike.
Asetetusta valuuttakurssista tulee taas
normi sellaisissa erittäin aVOImIssa
maissa, joissa esimerkiksi EFO-mallin
kaltainen sääntö ohjaa palkkakehitystä.
Aiempaa tutkimusta referoiden Black
myös arvioi keskeisten Länsi-Euroopan
maiden oloja samoin kuin niissä harjoitettua suhdannepolitiikkaa korostamiensa poliittisten asetelmien valossa.
Mitenkähän Suomi sopisi näihin asetelmiin?
Ei-pohjoismaalaisia kirjoittajia ovat
vielä William Branson ja Douglas Purvis, jotka myös esittelevät lähinnä
aiempia tutkimuksiaan. Bransonin kirjoitus ,edustaa lähestymistapaa, jossa
valuuttakurssien määräytyminen tapahtuu lyhyellä ajalla pääomamarkkinoilla, kun taas pitkällä ajalla valuuttakurssit sopeutuvat eri maiden inflaatiovauhteihin. Kirjoitus on erittäin selkeä esitys tällaisen mallin rakenteesta
ja dynamiikasta. Purvis puolestaan
asettaa kysymyksen, miten palkkojen
jäykkyys vaikuttaa yksittäisen maan
kykyyn eristäytyä kansainväliseltä inflaatiolta eri valuuttakurssijärjestelmissä. Hän väittää, että usein esitetty joustavien valuuttakurssien hyvä eristämiskyky 'edellyttää jäykkiä palkkoja.
Ruotsalaisten kirjoituksia ovat vielä
Nybergin sekä Nybergin ja Viottin analyysit hyödykkeet tuonti- ja vientitavaroihin jakavasta avoim,en talouden
mallista. Lars Wihlborg tarkastelee valuuttakurssi-riskin vaikutusta pääoman
kansainväliseen liikkuvuuteen.
Lars
Calmofors ja Jan Herin toteavat yhteiempiirisessä
tutkimuksessaan
sessä
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EFO-mallin sektorijaon avoimeen ja
suljettuun sektoriin hintojen määräytymisen osalta kyseenalaiseksi: kotimaiset kustannustekijät vaikuttavat kotimaassa tuotettujen avoimen sektorin
hyödykkeiden hintoihin. Kirjaan sisältyy myös Johan Myhrmanin »BrunnerMeltzer-henkinen» ,empiirinen analyysi
koti- ja ulkomaisten tekijöiden merkityksestä Ruotsin inflaatiolle ja aktiviteetille.
Voi kysyä, onko mielenkiintoisen kirjan otollinen lähtökohta koota kirjoituksia niiltä henkilöiltä, jotka ovat sattuneet työskentelemään Tukholman instituutissa jonain ,ajankohtana 1970-luvun lopulla. Jonkinlaisesta aiheen yhtäläisyydestä huolimatta kirjaa vaivaa

hajanaisuus. Sen eräs puoli on eri kirjoitusten kiusallinen, silleen jätetty
päällekkäisYys.
Eri kirjoituksissa esiintyvät avoimen
talouden makroteorian viimeaikaiset
lähestymistavat - monetaarinen maksutaseteoria, valuuttakurssien portfoliotarkastelu, EFO-malli jne. Mihinkään
näistä ei kuitenkaan varsinaisesti keskitytä. Ruotsalaisten kirjoituksissa tulee näkyviin heidän oma talouspoliittinen keskustelunsa. Mutta tätäkin lähestytään vain rajoitetusti muodostelemalla tiet ylle näkemykselle suopeita
asetelmia, joiden arviointi jää tekemättä.

Brian Morgan:

Kirjan alkulehdillä tuodaan ensin hyvin yleisellä tasolla esille eräitä 1930luvun laman aiheuttamia pulmallisia
kysymyksiä, joihin siihen asti vallinnut
talousteoria ei kyennyt vastaamaan.
Suureen lamaan liittyvistä tasapainottomuuksista kootaan sitten eräänlaiseksi lähtökohdaksi ne kysymyksenasettelut, joita seuraavissa luvuissa analysoidaan. Toisessa luvussa johdetaan
pääasiassa kuvioiden avulla traditionaalinen IS-LM-kehikko. Tämän analyysivälineen avulla tarkastellaan ensin
hyvin pelkistetysti klassisen ja keynesiläisen talousteorian eroavaisuuksia.
Tekstin edetessä taustalla olevat propositiot tuodaan täsmällisemmin esille.
Kirjan loppupuolella teoreettisia struktuureja ja niiden ominaisuuksia tutkitaan yleisen tasapainoteorian näkökulmasta sekä osoitetaan eräitä IS-LManalyysin heikkouksia.

Monetarists and Keynesians: Their Contribution to Monetary Theory, The
MacMillan Press Ltd, Hong Kong, 1978.
Kirja on syntynyt tekijän Middlesex
Polytechnicissä ja The Polytechnic of
Central Londonissa pitämien luentojen
pohjalta. Kirjoittaja ei liene tarkoittanutkaan teosta varsinaiseksi kontribuutioksi monetaristien ja keynesiläisten
väliseen keskusteluun. Kirjan ansiot
perustuvatkin siten koulukuntien eroavien olettamusten ja johtopäätösten
huolelliseen osoittamiseen ja esille poimimiseen tavanomaisesta makroteorian
kurssista. Oppisuuntien välisen dialogin
viimeaikaisimmat ulokkeet ovat kuitenkin jääneet miltei huomiotta. Tämä on
ymmärrettävääkin kirjan perusopetuksellisen luonteen perusteella.

Jukka Pekkarinen
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Keynesin tulkitsijoista Shackle, elower, Kaldor ja Joan Robinson saavat
kirjassa jonkin verran erityishuomiota.
Monetaristeista
tuodaan
ainoastaan
Friedman lähemmin esille. Kirjan loppuosa on alkuosaa vaativampi ja edellyttää jonkin verran taustatietoja, jotta monet viittaukset avautuisivat lukijalle kirjoittajan tarkoittamalla tavalla.
Loppupuolella alkaa keynesiläinen traditio saada hallitsevan osan kirjoittajan huomiosta. Samalla sisällön koko-

naisuuden koossa pysyminen alkaa kärsiä monien yksityiskohtien lyhyestä käsittelystä.
Teoksen laajempaa käyttöä saattaa
rajoittaa suppeahko aihepiiri, samoin
kuin metodisesti vaatimaton esitystapa
ja vaikeusasteen vaihtelu. Makroteorian
~ertauksena ja koulukuntien välisen
keskustelun taustalukemistona kirj aa
voi kuitenkin suositella.
Matti Huomo

ENGLISH SUMMARIES

TUIRE SANTAMÄKI: The Concept of
Potential Output and its Measurement.
Potential GDP is the output the economy could produce with the existing
technology under assumed conditions
of high but sustainable utilization of
factors of production. This concept of
aggregate supply capability is explored,
especially the implications of the institutional setting and the length of the
time period under consideration. The
short run concept has been a useful taol

for evaluating measures of stabilization
poliey. Different methods of estimating
potential output are consideredand a
short description of empirical estimation results with the Finnish data is
also given. The 'estimated time series
suggests that the constant growth rate
extrapolation af the Research Institute
of the Finnish Economy may have
yielded too highestimates because af
the neglected rise in the unemplayment
rateequivalent to 1.9 % 1970 thereafter.
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Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen
toiminnasta vuonna 1979

Vuosi 1979 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 95. toimintavuosi.
Esitelmätilaisuuksien järjestäminen ja Kansantaloudellisen Aikakauskirjan julkaiseminen olivat kertomusvuoden tärkeimmät toimintamuodot.
K!ertomusvuoden aikana yhdistyksen kokouksissa pidettiin seuraavat ,esitelmät:
Kdkouksessa 25.1.1979 esitelmöi varatoimitusjohtaja Juhani
Ristimäki aiheesta: »Kykenemmekö johdonmukaiseen teollisuuspoliittiseen linjanvetoon? ». Valmistellun puheenvuoron käyttivät teollisuusneuvos Pentti Viita, tutkija Hannu Halttunen ja professori Fedi
Vaivio. Tilaisuuteen osaUistui n. 75 henkilöä.
Vuosikokouksessa 26. 2. 1979 esitelmöi toimitusjohtaja Matti AliMelkkilä aiheesta »Suomalaisen pankkikilpailun piirteitä». Valmisteilun puheenvuoron käyttivät yHjohtaja Jussi Linnamo ja valt.lis. Heikki Koivisto. Tilaisuuteen osallistui n. 45 henkilöä ..
Kokouksessa 24. 4. 1979 esitelmöi valt.tri Erkki Koskela aiheesta
»Luotonsäännöstely ja talouspolitiikka». Valmistellun puheenvuoron
käytti valt.tri Markku Puntila. Tilaisuuteen osallistui n. 55 henkilöä.
Teemarltapäivässä 16. 5. 1979 esitelmöi fil.lis. Pirkko Ahmavaara
aiheesta »Väestön ja työvoiman tarjonnan kehitys», valt.tri Pertti
Kukkonen aiheesta »Automaation työllisyysvaikutuksista» sekä valt.~
lis. Unto Luukko aiheesta »Työllisyyspolitiikka pitkällä aikavälillä».
Valmistellun puheenvuoron käyttivät valt.kand. Turo Bergman,
valt.kand. Pekka Gastren ja professori Eino Tunkelo. Tilaisuuteen
osallistui n. 120 henkilöä.
Kokouksessa 3.9.1979 esitelmöi professori Lawrence R. Klein
aiheesta »United States and World Economic Outlook». Tilaisuuteen
osallistui n. 30 henkilöä.
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Kokouksessa 19. 9. 1979 esitelmöi kauppat.tri Kari N ars aiheesta
»Suomalaisen yrityksen valuuttastrategia». Valmistellun puheenvuoron käyttivät johtaja Pentti Pälli ja pankinjohtaja Tor V. Blomqvist.
Tilaisuuteen osallistui n. 90 henkilöä.
Kokouksessa 8.10.1979 esite'lmöi valtiovarainministeri Ahti Pekkala aiheesta »Budjettipolitiikan linjasta». Valmistellun puheenvuoron
käyttivät varatoimitusjohtaja Juhani Ristimäki ja valt.tri Heikki Oksanen. Ti'laisuute'en osallistui n. 100 henkilöä.
Kokouksessa 25. 10. 1979 esitelmöi tohtori Bo Carlsson aiheesta
»The Swedish Economy in the 1980's». Vahnistellun puheenvuoron
käyttivät valt.lis. Heikki Koskenkylä ja dipl.ins'. Tuomo Kässi. Tilaisuuteen osalHstui n. 25 henkilöä.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan 75. vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. Vuosikerran lkokonaissivumäärä oli 440. Toimitusneuvostoon kuuluivat professorit Veikko Halme, Auvo Kiiskinen, Eino
H. Laurila ja Fedi Vaivio. Päätoimittajana toimi valt.tri Henri J. Vartiainen ja toimitussihteerinä yht.maist. Heikki Kirves. Jäsentilausten
lisäksi aikakauskirjalla oli 379 tavallista tilausta ja 371 opiskelijatilausta.
Aikakauskirjan juhlavuoden kunniaJksi yhdistys julkaisi aikakauskirjasta aiheenmukaisen bibliografian tekijä- ja asiahakemistoineen
toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Bibliografia laadittiin suomeksi ja ,englanniksi. Yhdistyksen jäsenet saivat sen jäsenetuna. Bibliografian laativat hall.op.kand. Erkki Vaisto ja lkauppat.1is. Roy Dahlstedt ja sen toimittivat valtiot.tri Henri J. Vartiainen ja yht.maist.
Heikki Kirves.
Kertomusvuoden lopussa yhdistyIksen jäsenmäärä oli 1.023. Vuoden aikana hyväksyttiin 25 uutta jäsentä ja 28 jäsentä erosi tai katsottiin eronneeksi.
YhdistY'ksenesimiehenä toimi valt. tri Pentti Vartia ja varaesimiehenä prof. Osmo Forssell. Johtokuntaan kuuluivat heidän lisäkseen
toimitusjohtaja Matti Ali-Melkkilä, johtaja Matti Korhonen, esimies
Pekka Korpinen ja valt.tri Pertti Kukkonen.
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa. Yhdistyksen sihteerinä ja rtaloudenhoitajana toimi lkauppat.maist. Heikki
Lempiäinen 30.4.1979 saaldka ja sen jälkeen kauppat.maist. Asko
Lindqvist. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat toimitusjohtaj a Pert-
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ti Tuomala (KHT) ja kauppat.maist. Jyrki Malmio sekä heidän varamiehinään kauppat.tri Tuomas Larjavaara ja valt.kand. Rauno Niinimäki.
Yhdistyksen edustajana Yrjö Jahnssonin säätiön hallitulksessa toimi valt.tri Pentti Vartia, Alfred Kordelinin säätiön tieteen jaostossa
professori Pentti Pöyhönen varamiehenään professori J. J. Paunio.
Suomalaisen kirjallisuudenedistämisiVarojen valtuuskunnassa valt.tri
Henri J . Vartiainen varamiehenään valt.lis. Heikki Koskenkylä ja Tieteellisten seurojen neuvostossa professori J. J. Paunio.
Kansantaloudellinen Yhdistys ja Ekonomiska Samfundet i Finland
olivat edelleen yhdessä jäseninä lnternational Economic Association'issa (lEA).
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Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys
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vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on
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